
 

PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA - MG 
EDITAL 008/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 
Questão: 18 
Candidato: GEORGIA APARARECIDA MONTEIRO DA CRUZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A vigilância ambiental em saúde está inserida na atenção integral à saúde 

(que é um preceito constitucional) e faz parte da vigilância da saúde, atuando na interface 

saúde-ambiente. Leia atentamente as alternativas a seguir e marque a INCORRETA: 

a) A saúde e doença de uma comunidade sofrem influência do meio ambiente em que 

vive a população, pois, de fato, constitui o cenário dinâmico dos seus acontecimentos.  

b) Em relação ao ambiente, os fatores de risco referem-se aos seus elementos, situações 

e condições, bem como aos agentes patogênicos presentes no meio que representam, 

sob condições especiais de exposição humana, uma maior probabilidade de gerar ou 

desenvolver efeitos adversos para a saúde. 

c) A saúde das pessoas poderá ser afetada quando estas sofrem exposição a algum fator 

nocivo, como por exemplo, a poluição ambiental. 

d) A Vigilância Ambiental pode ser conceituada como sendo o conjunto de ações capaz 

de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/textos_vig_ambiental.pdf    pag 21e 24 

c) Vigilância Ambiental em Saúde: Na proposta do Sistema Nacional de Vigilância 

Ambiental em Saúde (Sisvam), essa vigilância é definida como um conjunto de ações que 

proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com 

a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 

risco e das doenças ou agravos. (Portaria n.º. 410/MS de 10.10.2000) 

 
RECURSO NÃO PROCEDE. 
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Questão: 19 
Candidato: GEORGIA APARARECIDA MONTEIRO DA CRUZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São competências do agente de combate a endemias, EXCETO: 

a) Analisar os riscos sociais e ambientais à saúde da população de sua micro-área de 

atuação. 

b) Supervisionar a administração de medicação para determinada patologias. 

c) Promover a integração entre a equipe de saúde e a população. 

d) Acompanhamento de família no domicílio. 

http://www.fearp.usp.br/projetorondon/wp-

content/uploads/2011/09/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-ACS-e-Endemias.pdf   pag 5 

“Competências do agente comunitário de saúde e agentes de combate a endemias:  

Trabalhar em equipe de saúde;  Promover a integração entre a equipe de saúde e a 

população;  Acompanhamento de família no domicílio;  Orientar indivíduos, famílias; 

Realizar mapeamento institucional;  Analisar os riscos sociais e ambientais à saúde da 

população de sua micro-área de atuação”. 

 

RECURSO NÃO PROCEDE. 

 
 

Bandeira, 19 de março de 2015. 


