
 

 

 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

ATENÇÃO: VERIFIQUE SE O CÓDIGO E 
PROVA DESTE CADERNO DE 

QUESTÕES CONFEREM COM O SEU 
CARTÃO DE RESPOSTAS 

PMV - 02 V 

 

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: BOA PROVA! 

 

1. Este Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla escolha, cada uma 

com 4 opções: A, B, C e D. 

2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de 

inscrição, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal 

de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que 

responde corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único 

documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão de Respostas e a 

respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá 

substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato. 

4. Será eliminado o candidato que: 

 For surpreendido comunicando e/ou recebendo auxílio de outro candidato para a 

execução das provas.  

 Utilizar-se de livros, impressos que não forem expressamente permitidos. 

 For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, notebook 

e/ou equipamento similar. 

 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 

das provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos. 

 Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 

inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado 

para a sua realização. 

 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal. 

 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas. 

 Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões. 

 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido. 



 

 

 Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público. 

 5. Observe as seguintes recomendações: 

 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 

 Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, 

com marcação de mais de uma opção e as emendadas e/ou rasuradas. 

6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso 

de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

7. Depois de identificado e instalado na sala, o candidato não poderá sair ou consultar 

qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova. 

8. O Candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova, 

após 1 hora contada do seu efetivo início, sem levar este Caderno de Questões, 

podendo apenas levar o Rascunho do Cartão de Respostas, que se encontra no 

final deste caderno. 

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste 

Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação 

será motivo de eliminação automática do candidato. 

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato 

entregue o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas. 

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Caderno de 

Questões e o Cartão de Respostas. Não esqueça seus pertences.  

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site  
https://www.institutoaocp.org.br/.  
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QUESTÃO 1 

 

Os materiais de trabalho utilizados pelo 

Agente de Combate às Endemias (ACE) 

são armazenados em local onde a 

equipe se encontra. Esse local é 

denominado: 

A. P.E (Ponto Estratégico). 

B. P.S (Pronto Socorro). 

C. P.A (Ponto de Apoio). 

D. T.B (Terreno Baldio). 

 

 

QUESTÃO 2 

 

O Agente de Combate às Endemias 

(ACE) se dirige à área de trabalho e 

inicia o processo de visitas aos imóveis - 

domicílio e peridomicílio - para 

identificação de potenciais criadouros do 

mosquito transmissor da dengue e 

adoção de medidas de controle com a 

participação de moradores/proprietários. 

Dentre as alternativas abaixo, além das 

residências, devem ser visitados: 

 

A. Comércios e terrenos baldios. 

B. Terrenos baldios e imóveis públicos 

C. Comércios. 

D. Comércios, terrenos baldios e 

imóveis públicos. 

 

 

QUESTÃO 3 

 

De acordo com a PNAB/2017, existem 

atribuições comuns ao Agente de 

Combate às Endemias (ACE) e ao 

Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

Dentre as alternativas abaixo, marque 

uma atribuição comum: 

 

A. Realizar diagnóstico demográfico, 

social, cultural, ambiental, 

epidemiológico e sanitário do 

território em que atuam. 

B. Participar dos processos de 

regulação a partir da Atenção Básica 

para acompanhamento das 

necessidades dos usuários no que 

diz respeito a agendamentos ou 

desistências de consultas e exames 

solicitados.  

C. Executar organização, limpeza, 

assepsia, desinfecção e esterilização 

do instrumental, dos equipamentos 

odontológicos e do ambiente de 

trabalho. 

D. Realizar tratamento com larvicida em 

possíveis criadouros. 

 

 

QUESTÃO 4 

 

De acordo com a PNAB/2017, as 

equipes de saúde da família, são 

compostas por no mínimo: 

  

A. Médico, preferencialmente da 

especialidade medicina de família. 

B. Médico, preferencialmente da 

especialidade medicina de família, e 

enfermeiro. 

C. Médico, preferencialmente da 

especialidade medicina de família, 

enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de 
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enfermagem e agente comunitário de 

saúde. 

D. Médico, preferencialmente da 

especialidade medicina de família, 

enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de 

enfermagem e agente comunitário de 

saúde, podendo fazer parte da 

equipe o agente de combate às 

endemias e os profissionais de 

saúde bucal: cirurgião-dentista. 

 

 

QUESTÃO 5 

 

A visita domiciliar é uma das principais 

ações desenvolvidas pelos Agentes de 

Combate às Endemias (ACEs). Sobre os 

objetivos da visita: 

A. Eliminar criadouros de vetores. 

B. Identificar e eliminar criadouros de 

vetores. 

C. Coletar foco de mosquito e orientar 

usuários.  

D. Identificar e eliminar criadouros de 

vetores, além de orientar o morador 

na busca por atendimento de saúde. 

 

 

QUESTÃO 6 

 

O Levantamento Rápido de Índices para 

o Aedes Aegypti (LIRAa), faz parte da 

visita domiciliar, o seu resultado permite: 

 

A. Trabalhar todo o Município. 

B. Trabalhar uma área sem risco. 

C. Direcionar as atividades para 

qualquer área. 

D. Direcionar as atividades para áreas 

com maior risco. 

 

 

QUESTÃO 7 

 

As visitas domiciliares dos Agentes de 

Combate às Endemias (ACE) são 

precedidas de ações de planejamento, 

preparação e organização das 

atividades, e têm por base o território de 

atuação. Quais profissionais não se 

envolvem no planejamento das ações de 

vigilância ambiental? 

 

A. Agentes Comunitários de Saúde. 

B. Supervisores. 

C. Supervisores e Agentes de Combate 

às Endemias. 

D. Gestores da área de manejo vetorial. 

 

 

QUESTÃO 8 

 

Nas vistas dos Agentes de Combate às 

Endemias (ACE), na busca por focos do 

Aedes Aegypti, são utilizados alguns 

materiais. Para acomodar o seu material, 

o ACE utiliza: 

 

A. Bolsa de Lona.  

B. Mochila. 

C. Pasta. 

D. Mala. 
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QUESTÃO 9 

 

Na busca por focos do Aedes Aegypti, o 

Agente de Combate às Endemias (ACE), 

no momento que coleta larva do 

mosquito, utiliza diversos equipamentos, 

de proteção individual (EPI), EXCETO: 

 

A. Luva. 

B. Camisa. 

C. Pipeta. 

D. Calça. 

 

 

QUESTÃO 10 

  

Em uma visita domiciliar para combate 

de arboviroses, após coletar focos de 

mosquito, o Agente de Combate às 

Endemias (ACE) deve orientar o usuário 

a proceder da seguinte forma: 

 

A. Descartar no ralo. 

B. Descartar no bueiro. 

C. Descartar na pia. 

D. Descartar e lavar o recipiente com 

uma bucha e sabão. 

 

 

QUESTÃO 11  

 

Manoel é Agente de Combate às 

Endemias (ACE) e está em visita 

domiciliar. Ao chegar a uma residência, 

toca a campainha e vai direto ao possível 

local de criadouro de mosquitos. Não 

perde tempo em conversar com a 

usuária/moradora, não a identifica e não 

se apresenta, pois ainda tem muitas 

casas para visitar. A conduta de Manoel 

foi: 

 

A. Incorreta, pois deve se apresentar, 

sem se preocupar em buscar dados 

de identidade da usuária/moradora. 

B. Correta, pois para dar conta de todas 

as visitas não deve conversar muito. 

C. Incorreta, pois deve se identificar e 

solicitar identificação da 

usuária/moradora. 

D. Correta, pois se conversar muito 

poderá incomodar a 

usuária/moradora. 

 

 

QUESTÃO 12 

 

Caso sejam identificados criadouros pelo 

Agente de Combate às Endemias (ACE), 

durante a visita, nos depósitos que não 

são passíveis de remoção, cobertura e 

eliminação, qual seria a ação indicada? 

 

A. Tratamento químico ou biológico, 

com a utilização de larvicidas. 

B. Destruir ou vedar o criadouro. 

C. Eliminação mecânica. 

D. Orientar o morador. 

 

 

QUESTÃO 13 

 

A dengue é uma doença endêmica no 

Brasil e medidas de prevenção devem 

ser adotadas durante todo o ano e 

intensificadas no verão, quando os casos 
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aumentam consideravelmente. Em 

relação às atribuições dos Agentes de 

Combate às Endemias (ACEs) no 

controle da dengue, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. Identificar e eliminar criadouros de 
mosquitos. 

II.  Acompanhar os pacientes com 
dengue após atendimento nos serviços 
de saúde. 

III. Vistoriar e tratar com aplicação de 
larvicida, caso seja necessário. 

Com base nas afirmativas acima, é 

CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

A. I. 

B. II. 

C. I e II. 

D. I e III. 

 

 

QUESTÃO 14 

 

O aumento significativo da dengue 

durante o verão requer a intensificação 

das medidas de prevenção e controle. 

Em relação às formas de controle, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. Controle mecânico, biológico, legal, 

químico e integrado. 

B. Controle aéreo. 

C. Controle químico. 

D. Controle biológico. 

 

 

QUESTÃO 15 

 

Na visita do Agente de Combate às 

Endemias (ACE), a busca por focos do 

Aedes Aegypti, a educação ambiental e 

a educação em saúde constituem parte 

das atribuições do ACE. Dentre as 

opções abaixo, representa uma ação de 

educação em saúde: 

 

A. A aplicação de veneno para o 

combate ao vetor da dengue.  

B. A distribuição de pílulas 

anticoncepcionais para a população 

sexualmente ativa.  

C. A aplicação de vacinas para o 

controle das endemias.  

D. A orientação sobre medidas 

preventivas, para evitar a 

propagação de doenças.  

 

 

QUESTÃO 16 

 

A visita domiciliar é uma das principais 

ações do Agente de Combate às 

Endemias (ACE). Sobre essa atividade é 

CORRETO afirmar que: 

 

A. O número de visitas vem 

padronizado pelo Governo Federal. 

B. O número de visitas é definido de 

acordo com a realidade do Estado. 

C. O número de visitas é definido de 

acordo com a realidade do 

município. 

D. O número de visita é definido pelo 

ACE de acordo com suas crenças. 

 



 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
CADERNO DE QUESTÕES 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
PMV - 02 V 

 

 

QUESTÃO 17 

 

As ações de vigilância em saúde devem 

ocorrer de forma conjunta com as 

demais ações e serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Assim, área da 

vigilância que compreende a promoção 

da saúde e a redução da 

morbimortalidade da classe trabalhadora, 

é denominada: 

 

A. Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

B. Vigilância Epidemiológica. 

C. Vigilância Ambiental. 

D. Vigilância Sanitária. 

 

 

QUESTÃO 18 

 

A parte da vigilância que acompanha 

doenças transmissíveis e não 

transmissíveis e trabalha a saúde 

individual e coletiva, é denominada: 

 

A. Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

B. Vigilância Epidemiológica. 

C. Vigilância Ambiental. 

D. Vigilância Sanitária. 

 

 

QUESTÃO 19 

 

O conjunto de ações que visam 

monitorar e detectar fatores 

determinantes e condicionantes do meio 

ambiente, é denominado: 

 

A. Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

B. Vigilância Epidemiológica. 

C. Vigilância Ambiental. 

D. Vigilância Sanitária. 

 

 

QUESTÃO 20 

 

O Agente de Combate às Endemias 

(ACE) tem muitas atribuições exclusivas 

e outras que divide com o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS). São ações 

compartilhadas com o ACS: 

 

A. Realizar ações de campo de 

pesquisa entomológica. 

B. Realizar ações de medida de 

controle químico a vetores. 

C. Realizar manejo ambiental de locais 

de risco como casas e terrenos 

baldios. 

D. Planejar, programar e desenvolver 

atividades de vigilância em saúde, de 

forma articulada com as equipes de 

saúde. 

 

 

QUESTÃO 21 

 

Sobre a profissão de Agente de Combate 

às Endemias (ACE) é CORRETO afirmar 

que: 

 

A. Recebe a mesma denominação 

independente da região, estado ou 

município. 

B. Tem sua origem no início dos anos 

2000 com as ações de Oswaldo 

Cruz. 
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C. Em 2018, uma lei reformulou a 

jornada e as condições de trabalho 

do ACE e do ACS. 

D. Na década de 90 foi criada a 

Superintendência de Campanhas de 

Saúde Pública (Sucam) que 

estabeleceu normas para o combate 

à malária. 

 

 

QUESTÃO 22 

 

Com a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), observou-se uma grande 

modificação na gestão da saúde em 

suas diferentes áreas: assistencial ou de 

vigilância. Sobre essas mudanças é 

CORRETO afirmar que: 

 

A. Todas as ações passaram a ser 

centralizadas no Ministério da 

Saúde. 

B. Observou-se a diminuição no papel 

do município na gestão da saúde. 

C. Os estados passaram a planejar as 

ações e os municípios executarem. 

D. Observou-se um processo de 

descentralização e de 

municipalização. 

 

 

QUESTÃO 23 

 

A Lei n.º 8.080/90 detalha a organização 

do Sistema Único de Saúde (SUS), 

estabelece a forma de funcionamento do 

sistema a partir de algumas diretrizes 

organizativas. Sobre  a organização do 

SUS, é CORRETO afirmar que: 

 

A. Ocorreu um enfraquecimento dos 

espaços de decisão.  

B. Estabeleceu a participação da 

comunidade nas tomadas de 

decisão. 

C. Sofreu forte processo de 

centralização com ações definidas 

pelo nível federal.  

D. Priorizou atividades curativas, 

assistenciais, deixando as ações 

educativas para as Secretarias de 

Educação. 

 

 

QUESTÃO 24 

 

Ainda que o Agente de Combate às 

Endemias (ACE) e o Agente Comunitário 

de Saúde (ACS) compartilhem ações, há 

ações exclusivas. Assim é CORRETO 

considerar que: 

 

A. Apenas o ACS atua na lógica da 

integralidade. 

B. Apenas o ACE atua na orientação da 

comunidade. 

C. Apenas o ACS deve agir 

preventivamente evitando doenças.  

D. Apenas o ACE realiza controle 

químico de vetores de arboviroses. 
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QUESTÃO 25 

 

Alguns conceitos de geografia são 

importantes para as ações de vigilância. 

O espaço geográfico ou território se 

caracteriza por ser: 

 

A. Estável. 

B. Homogêneo. 

C. Fragmentado.  

D. Desorganizado. 

 

 

QUESTÃO 26 

 

A organização de sistemas de saúde em 

bases territoriais está presente em 

muitos países, dentre eles o Brasil. 

Tendo uma lógica territorial, é 

CORRETO dizer que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) contribui para: 

 

A. Uniformizar o modo de vida e de 

cuidar da saúde das pessoas. 

B. Priorizar o saber técnico ao saber 

popular. 

C. Compreender determinantes sociais. 

D. Focalizar apenas na doença.  

 

 

QUESTÃO 27 

 

A Vigilância Ambiental realiza diversas 

ações de intervenção nos fatores de 

risco a população, o que envolve as 

seguintes tarefas, EXCETO: 

 

A. Identificar e intervir em problemas de 

saúde associados a riscos 

ambientais. 

B. Controlar a prestação de serviços 

que se relacionam com a saúde. 

C. Avaliar e monitorar indicadores de 

riscos ambientais. 

D. Gerar informação sobre riscos 

ambientais. 

 

 

QUESTÃO 28 

 

Para garantir a longitudinalidade no 

cuidado à saúde os modelos de atenção 

propõem organização dirigida a grupos 

específicos, como é o caso da 

organização por ciclos de vida. 

Representa um exemplo de organização 

por ciclo de vida um programa dirigido a: 

 

A. Saúde da criança. 

B. Saúde do homem. 

C. Hipertensão arterial. 

D. Tuberculose e hanseníase. 

 

 

QUESTÃO 29 

 

As ações de saúde atuam na direção da 

integralidade do cuidado. Nessa 

perspectiva realizam atenção, prevenção 

e promoção da saúde. As ações que 

buscam eliminar ou controlar causas de 

doenças e envolvem outras áreas são 

denominadas de: 

 

A. Atenção. 
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B. Prevenção. 

C. Promoção. 

D. Recuperação. 

 

 

QUESTÃO 30 

 

Na legislação que regulamenta o 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

encontramos princípios e diretrizes. Os 

princípios definem os atributos 

fundamentais do sistema e as diretrizes 

como ele deve funcionar. É considerada 

uma diretriz do SUS: 

 

A. Universalidade. 

B. Descentralização  

C. Equidade. 

D. Integralidade. 

 

 

QUESTÃO 31 

 

A Constituição Federal de 1988 define a 

saúde como um direito de todos, dever 

do estado e institui um Sistema Único de 

Saúde. Na Lei n.º 8.080/90 estão 

definidos a organização e funcionamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Sobre o que diz essa lei, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A. Não prevê ações de vigilância em 

saúde. 

B. Descreve atuação do SUS realizada 

apenas por órgãos e hospitais 

públicos. 

C. Concentra na esfera estadual a 

responsabilidade sobre a gestão das 

unidades de saúde. 

D. Prevê a organização de áreas 

sanitárias que têm como objetivo 

organizar e articular recursos, 

técnicas e práticas para o cuidado da 

população. 

 

 

 QUESTÃO 32 

 

No Brasil, um marco importante da 

saúde foi a VIII Conferência Nacional de 

Saúde. Nessa conferência foi definido 

que: 

A. A saúde deveria ser ofertada aos 

trabalhadores com vínculos públicos. 

B. O Sistema de saúde deveria ser 

direcionado apenas aos que 

contribuem para a Previdência 

Social. 

C. O Sistema de saúde deveria ter 

como diretriz a privatização da 

saúde. 

D. Saúde é direito de todos e dever do 

estado, cuja responsabilidade é 

prover um sistema universal e 

equânime. 

 

 

QUESTÃO 33 

 

Ao final da inspeção, o Agente de 

Combate às Endemias (ACE) deve 

preencher a Ficha de Visita Domiciliar, 

registrando data e hora e afixá-la no local 
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apropriado. Dentre as alternativas 

abaixo, qual o local adequado para se 

afixar a Ficha de Visita Domiciliar? 

 

A. Lado externo da porta da sala ou do 

quarto. 

B. Lado interno da porta do quarto ou 

da dispensa. 

C. Lado interno da porta do banheiro ou 

da cozinha. 

D. Lado externo da porta do banheiro 

ou da cozinha. 

 

 

QUESTÃO 34 

 

A principal ferramenta utilizada na rotina 

do Agente de Combate às Endemias 

(ACE) é a visita domiciliar, pois é nela 

que se cria elo de comunicação com a 

comunidade e se identificam os 

depósitos que necessitam da 

intervenção. Defini-se depósito 

inspecionado como: 

 

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 e do 

pesca-larva. 

C. Aquele que foi destruído ou 

inutilizado como criadouro. 

D. Aquele usado para armazenar água. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 

 

As atividades operacionais de campo do 

Agente de Combate às Endemias (ACE) 

serão desenvolvidas em uma área de 

abrangência restrita, denominada área 

de zoneamento, que corresponderá à 

área de atuação e responsabilidade de 

um ACE. Cada zona deverá ter de: 

 

A. 800 a 1000 imóveis. 

B. 800 a 1200 imóveis. 

C. 800 a 1500 imóveis. 

D. 1000 a 1500 imóveis. 

 

 

QUESTÃO 36 

 

Para facilitar o encontro dos Agentes de 

Combate às Endemias (ACE), nos locais 

de trabalho, os mesmos devem dispor de 

materiais de identificação, que devem 

ser colocados em prédios e 

embarcações sob inspeção ou em 

tratamento, enquanto os agentes neles 

permanecerem. São utilizados para 

indicar a presença dos ACE em um local: 

 

A. Prancheta e pipeta. 

B. Bolsa de lona e bacia plástica. 

C. Bandeira e flâmula. 

D. Flanela, fita ou escala métrica. 
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QUESTÃO 37 

 

A técnica de visita do Agente de 

Combate às Endemias (ACE) torna sua 

ação mais eficiente. Sobre a ordem de 

visitação de um imóvel é CORRETO 

afirmar que ele deve começar pelo (a): 

A. Área interna do imóvel. 

B. Parte externa (pátio, quintal ou 

jardim). 

C. Sala do imóvel. 

D. Banheiro do imóvel. 

 

 

QUESTÃO 38 

 

No âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) há princípios fundamentais que 

direcionam todo o funcionamento do 

sistema. Quando pensamos no cuidado 

ao ambiente em que as pessoas vivem 

para que tenham saúde plena, estamos 

falando de: 

A. Integralidade. 

B. Universalidade. 

C. Equidade. 

D. Transversalidade. 

 

 

QUESTÃO 39 

 

Uma das estratégias das vigilâncias são 

os programas de âmbito nacional. Dentre 

os programas, qual programa associa a 

vigilância ambiental à qualidade da água 

para o consumo humano? 

 

A. Vigiagua. 

B. Vigifis. 

C. Vigipeq. 

D. Vigisolo. 

 

 

QUESTÃO 40  

 

Instância colegiada de caráter 

permanente e deliberativo, prevista na lei 

n.º 8.142/90, que atua junto à gestão, 

com representação do governo, dos 

prestadores de serviço, dos profissionais 

e dos usuários é: 

 

A. Colegiado Gestor. 

B. Conselhos de Saúde. 

C. Equipe Gestora Regional. 

D. Reunião de Equipe. 
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