
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 22/11/2015 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
01 A 10 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
21 a 50 

 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

AGENTE DE ENDEMIAS – SECRETARIA DE SAÚDE 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015 
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Leia o texto que se segue e responda as questões de 01 a 10. 
 

Vocês são os culpados 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

Os cachorros aprendem que pular nas pessoas é uma das melhores táticas para conseguir atenção e 
interação. Quando eles são filhotes e pulam nas pessoas, elas geralmente começam a brincar com o 
cachorrinho ou pegam-no e o acariciam. Não é necessário dizer que vocês mesmos ensinaram esse 
comportamento ao animal. 

O correto seria nunca ter ensinado o cão a pular nas pessoas. O simples ato de ignorar o filhote 
quando ele pula em você é suficiente para eliminar o comportamento, pois a intenção dele de conseguir sua 
atenção fracassa, e como você sabe, o fracasso é uma das melhores correções. Mas quem resiste ao assédio 
de um animal fofinho e brincalhão? 

A maioria das pessoas passa anos dando broncas no cachorro para que ele pare de pular e não entende 
por que eles não param! A explicação é simples: o cão aprendeu que pular é uma ótima maneira de conseguir 
atenção, e continua sendo! As pessoas, ao corrigirem seus cachorros, estão lhes dando atenção também. As 
correções normalmente utilizadas são pegar o cão e colocá-lo no chão ou empurrá-lo, mas em ambos os 
casos o cão conseguiu o que queria: atenção e contato corporal. Correções eficientes para esse caso não 
incluem contato corporal. 

  
ROSSI, Alexandre. Adestramento inteligente: como treinar seu cão e resolver problemas de comportamento. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 194.  

 
01. A expressão „vocês mesmos‟ (linha 03) refere-se  

 
(A) somente a um leitor individual do texto. 
(B) aos leitores do texto que incentivam o comportamento errado do animal. 
(C) a todas as pessoas possíveis. 
(D) a qualquer pessoa de modo geral. 
(E) a todas as pessoas que têm cachorro. 

 
02. A correção do comportamento errado de um cachorro, segundo o autor o texto, deve passar por 
 

(A) repreender com gritos o cão. 
(B) ignorar o animal quando da ação errada. 
(C) colocar o cão no chão. 
(D) empurrar o cão. 
(E) agredir fisicamente o cão. 

 
03. Levando em conta o trecho “elas geralmente começam a brincar com o cachorrinho” (linhas 02 e 03), julgue os 

itens abaixo: 
 

I. A troca da forma verbal „brincar‟ por „diversão‟ exige o uso do acento grave antes do único „a‟ do período; 
II. A troca da forma verbal „brincar‟ por „brincadeira‟ não exige o uso do acento grave antes do único „a‟ do 

período; 
III. O uso de acento grave é obrigatório tanto com a forma verbal „brincar‟ quanto com o substantivo „brincadeira‟. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
04. Levando em conta o trecho “A maioria das pessoas passa” (linha 09), julgue os itens abaixo: 
 

I. A forma verbal „passa‟ só poderia estar no plural; 
II. A forma verbal „passa‟ só poderia estar como está, ou seja, no singular; 
III. A forma verbal „passa‟ poderia estar também no plural. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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05. Para o autor, todos os atos abaixo não são eficientes para a correção de um comportamento inadequado de um 

cão, EXCETO: 
 

(A) Dar atenção ao cachorro.    (D)  Dar biscoito ao cachorro. 
(B) Manter contato físico com o cachorro.   (E)  Afagar o cachorro. 
(C) Não dar atenção ao cachorro. 

 
06. Levando em conta o trecho “Quando eles são filhotes e pulam nas pessoas, elas geralmente começam a brincar 

com o cachorrinho ou pegam-no e o acariciam” (linhas 02 e 03), marque a opção que contenha a reescritura 
correta do trecho, tanto no que diz respeito ao sentido quanto à correção gramatical. 

 
(A) Quando são filhotes e pulam nas pessoas, estas geralmente começam a brincar com o cãozinho ou o 

pegam e o acariciam. 
(B) Quando eles são filhotes e pulam nas pessoas, essas geralmente começam a brincar com o cachorrinho ou 

pegam-no e acariciam ele. 
(C) Uma vez que eles são filhotes e pulam nas pessoas, elas sempre começam a brincar com o cachorrinho ou 

pegam-no e o acariciam. 
(D) Quando eles são filhotes e pulam nas pessoas, elas geralmente começam à brincar com o cachorrinho ou 

pegam ele e o acariciam. 
(E) Quando eles são filhotes e pulam nelas, essas geralmente começam a brincar com o cachorrinho ou 

pegam-no e o acariciam. 
 

07. A partir do trecho “Mas quem resiste ao assédio de um animal fofinho e brincalhão?” (linhas 07 e 08), julgue os 
itens abaixo: 

 
I. A forma verbal „resiste‟ não rege nenhuma palavra no contexto; 
II. Se a palavra „assédio‟ for trocada por „perseguição‟, deve-se usar, na palavra substituta, o acento grave; 
III. A troca por uma palavra feminina é a única condição para o uso do acento grave. 

 
(A) Somente o item I está correto.    (D)  Todos os itens estão corretos. 
(B) Somente o item II está correto.   (E)  Todos os itens estão incorretos.  
(C) Somente o item III está correto. 

 
08. No que toca às referências textuais das formas pronominais abaixo, marque a opção com a INCORRETA 

relação. 
 

(A) no (linha 03); cachorrinho (linha 03).   (D)  lhes (linha 11); pessoas (linha 11). 
(B) dele (linha 06); filhote (linha 05).   (E)  lo (linha 13); cão (linha 13). 
(C) ele (linha 09); cachorro (linha 09). 

 
09. Sobre a forma verbal „continua‟ (linha 11), julgue os itens abaixo: 
 

I. A forma verbal „continua‟ se liga à ideia de que pular é uma ótima maneira de conseguir atenção; 
II. Não há necessidade de a forma verbal „continua‟ se ajustar quanto ao tempo à forma verbal do início do 

período: „aprendeu‟; 
III. Se a forma verbal em questão for acentuada, mudará de classe gramatical. 

 
(A) Somente o item I está correto.    (D)  Todos os itens estão corretos. 
(B) Somente o item II está correto.   (E)  Todos os itens estão incorretos. 
(C) Somente o item III está correto. 

 
10. Em “A explicação é simples: o cão aprendeu que pular é uma ótima maneira de conseguir atenção” (linhas 10 e 

11), os dois pontos têm a finalidade de: 
 

(A) Resumir a ideia expressa na primeira parte do enunciado. 
(B) Explicar a ideia expressa na primeira parte do enunciado. 
(C) Ratificar a ideia expressa na primeira parte do enunciado. 
(D) Retificar a ideia expressa na primeira parte do enunciado. 
(E) Corrigir a ideia expressa na primeira parte do enunciado. 
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11. Sobre a lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e 

a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências, marque a assertiva INCORRETA em relação aos princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

 
(A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
(B) integralidade de assistência, entendida como 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. 

(C) centralização político-administrativa em nível Federal, com direção única em cada esfera de governo. 
(D) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
(E) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

 
12. Sobre a Organização, a Direção e a Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a assertiva 

INCORRETA. 
 

(A) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos 
seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal, pela respectiva Fundação Hospitalar de Saúde ou órgão equivalente, e no âmbito dos Municípios, 
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

(B) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 
seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e 
farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. 

(C) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 
ensino profissional e superior. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems) são reconhecidos, respectivamente, como entidades representativas dos entes 
estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de 
relevante função social, na forma do regulamento.  

(E) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. 

 
13. A Atenção Básica tem como fundamentos:  

 
I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como 

a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o 
planejamento e a programação centralizada e em consonância com o princípio da equidade; 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda 
espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, 
tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe e coordenação do cuidado na rede 
de serviços; 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a 
descontinuidade das ações de saúde e a longevidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação 
e capacitação.  

V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de 
planejamento e programação. 

  
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 
 

(A) F, V, F, V, V 
(B) V, F, F, V, V 
(C) V, V, F, V, F 
(D) F, V, V, V, F 
(E) V, F, F, V, F 

 
14. Na Política de Atenção Básica à Saúde, cada esfera de governo tem suas responsabilidades no cumprimento 

dos princípios da Atenção Básica na organização e na execução das ações em seu território. Sobre as 
responsabilidades de cada esfera de governo, marque a assertiva INCORRETA. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(A) As Secretarias Municipais de Saúde e Distrito Federal responsabilizam-se por garantir infraestrutura 
necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, 
equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas. 

(B) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal estabelecer, no Plano de Saúde 
Municipal e do Distrito Federal, metas e prioridades para a organização da Atenção Básica no seu território. 

(C) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal pactuar, com a Comissão Intergestores 
Bipartite, estratégias, diretrizes e normas de implementação da Atenção Básica no Estado. 

(D) Ao município cabe inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de 
Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde; 

(E) Compete ao Ministério da Saúde contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde no país, por 
meio do apoio à Atenção Básica e do estímulo à adoção da estratégia de Saúde da Família como 
estruturante para a organização dos sistemas municipais de saúde; 

 
15. São atribuições da Comissão Intergestores Bipartite - CIB no âmbito da Educação Permanente em Saúde, 

EXCETO: 
 

(A) Elaborar e pactuar o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.  
(B) Definir o número e a abrangência das Comissões de Integração Ensino-Serviço, sendo no mínimo uma e no 

máximo o limite das regiões de saúde estabelecidas para o estado.  
(C) Pactuar os critérios para a distribuição, a alocação e o fluxo dos recursos financeiros no âmbito estadual;  
(D) Homologar os Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde. 
(E) Definir as diretrizes da Política Estadual e do Distrito Federal de Educação Permanente em Saúde, sendo 

atribuição do Conselho Estadual de Saúde. 
 
16. A composição das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser:  
 

(A) gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal. 
(B) gestores estaduais e municipais de educação e/ou seus representantes. 
(C) trabalhadores do SUS e/ou suas entidades representativas. 
(D) instituições de ensino com cursos na área da Saúde, por meio de seus distintos segmentos.  
(E) movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de educação e do controle social no SUS. 

 
17. A Portaria Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes 

para a consolidação do SUS e aprovando as diretrizes operacionais do referido pacto. Nesse sentido, assinale a 
assertiva INCORRETA. 

 
(A) As prioridades do pacto pela vida são saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade 

infantil e materna, doenças emergentes e endemias com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza, promoção da saúde, atenção básica à saúde. 

(B) Os blocos de financiamento para o custeio são: Atenção básica, Atenção de média e alta complexidade, 
Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS. 

(C) O Pacto de Gestão reitera a importância da participação e do controle social com o compromisso de apoio à 
sua qualificação. 

(D) O Pacto em Defesa do SUS não tem como uma de suas prioridades elaborar e divulgar a carta dos direitos 
dos usuários do SUS. 

(E) O Piso da Atenção Básica Variável (PAB) passa a ser composto pelo financiamento das seguintes 
estratégias: Saúde da Família; Agentes Comunitários de Saúde; Saúde Bucal; Compensação de 
especificidades regionais; Fator de incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas; Incentivo à Saúde no 
Sistema Penitenciário. 

 
18. O senhor M.S.F. precisava fazer uma cirurgia de emergência de uma hérnia abdominal encarcerada, porém foi 

encaminhado para casa para aguardar a marcação da mesma e veio a falecer antes que ocorresse o 
agendamento. Tal situação representa:  

 
(A) acolhimento humanizado à demanda espontânea. 
(B) atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. 
(C) descaso à atenção à demanda de emergência no SUS. 
(D) prática das relações de cuidado com a saúde. 
(E) atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da necessidade da população. 

 
19. São Princípios norteadores da Política de Humanização:  
 

(A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, 
fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização.  
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(B) Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.  
(C) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.  
(D) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as 

diretrizes Nacionais da Educação.  
(E) Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na 

construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. 
 

20. Fazem partes das Diretrizes específicas da Política Nacional de Humanização por nível de atenção na Atenção 
Básica, EXCETO 

 
(A) Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as políticas 

intersetoriais e as necessidades de saúde.  
(B) Incentivar práticas promocionais de saúde.  
(C) Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim 

das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema.  
(D) Comprometer-se com o trabalho em equipe, de modo a aumentar o grau de corresponsabilidade, e com a 

rede de apoio profissional, visando a maior eficácia na atenção em saúde. 
(E) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos 

demais níveis de assistência.  
 
 

 
21. A visita domiciliar sempre esteve presente no contexto histórico brasileiro, assumindo características diferentes 

de acordo com a multiplicidade de cenários sociais, políticos e ideológicos pelos quais perpassou. Sobre a visita 
domiciliar, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. É concebida como parte de um processo de atenção continuada e multidisciplinar, no qual se realizam 

práticas sanitárias, assistenciais e sociais, perpassadas pelo olhar da integralidade;  
II. É uma estratégia inédita na saúde pública brasileira, atualmente apresenta como finalidade o cuidado do 

doente e aos fatores relacionados com a sua doença, sem preocupação com a família enquanto grupo social;  
III. É considerada uma tecnologia de interação no cuidado à saúde, sendo um instrumento de intervenção 

fundamental utilizado pelas equipes de saúde como meio de inserção e de conhecimento da realidade de 
vida da população, favorecendo o estabelecimento de vínculos e a compreensão de aspectos importantes da 
dinâmica das relações familiares. 

 
Está(ão) CORRETA(AS): 

 
(A) I, II e III.     (D)  I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas.     (E)  II e III, apenas. 
(C) III, apenas. 

 
22. Indicadores de saúde são valores quantitativos utilizados para medir o estado ou nível de saúde de uma 

coletividade, portanto, expressam numericamente o estado da saúde de uma população, em um determinado 
momento (ALEXANDRE, 2012). Na saúde coletiva, várias medidas são utilizadas para quantificar fatos 
relacionados ao estado de saúde de uma coletividade. Acerca desses indicadores, associe a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª: 

 
(1) Natalidade (    ) Refere-se à relação entre o número de casos novos e o número de pessoas 

expostas ao risco de adquirir determinada doença ou sofrer determinado agravo à 
saúde. Portanto, é uma medida de risco de adoecimento.  

(    ) Refere-se à relação entre o número de nascidos vivos e o número de habitantes. 
Esse indicador é, normalmente, mais altos em regiões com baixas condições 
socioeconômicas ou condicionados por aspectos culturais que influenciam o 
planejamento familiar. 

(    ) Refere-se à relação entre o número total de casos existentes e a população exposta. 
Esse indicador mede a força com que subsistem as doenças na coletividade. 

(    ) Refere-se ao risco de morrer por determinado agravo ou doença, portanto, mede a 
gravidade da doença. 

(2) Prevalência 
(3) Incidência 
(4) Letalidade 

A sequência CORRETA é: 
 
(A) 3-4-2-1.     (D)  2-1-3-4. 
(B) 4-1-3-2.     (E)  3-1-4-2. 
(C) 3-1-2-4. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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23. As condições de saúde e qualidade de vida têm melhorado de forma contínua no último século. Estudos de 

diferentes autores e relatórios sobre a saúde mundial e da região das Américas são conclusivos a respeito. Nos 
dias atuais, o conceito de saúde engloba ações no que diz respeito à promoção da saúde, prevenção das 
doenças e seu tratamento. Sobre a prevenção de doenças, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) A prevenção primária, a ser realizada no período pré-patogênese, conta com medidas destinadas a 

desenvolver uma saúde geral melhor, pela proteção específica do homem contra agentes patológicos ou 
pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio ambiente. 

(B) A prevenção primária atua na interceptação de fatores patogênicos e requer proteção específica como, por 
exemplo, imunização, saúde ocupacional, higiene pessoal e do lar, proteção contra acidentes e controle de 
vetores. 

(C) A prevenção secundária é realizada no indivíduo, já sob a ação do agente patogênico, ou seja, com o início 
da doença instalada e inclui: diagnóstico, tratamento precoce e limitação do dano. 

(D) A prevenção terciária consiste na prevenção da incapacidade por meio de medidas destinadas à 
reabilitação, incluindo atividades de fisioterapia e terapia ocupacional, objetivando a prevenção da morte 
social do acometido. 

(E) A educação em saúde consiste em uma ferramenta de prevenção relevante, pois, estimula mudanças de 
hábitos, melhoria da qualidade de vida e diminuição da morbimortalidade. 

 
24. A dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Sobre esse agravo, assinale 

a opção CORRETA. 
 

(A) Trata-se de uma doença febril aguda, que pode apresentar um amplo espectro clínico: enquanto a minoria 
dos pacientes se recupera após evolução clínica leve e autolimitada, uma grande parte progride para 
doença grave. 

(B) É disseminada, exclusivamente, nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o 
desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti e do Aedes albopictus. 

(C) A espécie Aedes aegypti é a mais importante na transmissão da doença e também pode ser transmissora 
do vírus da febre amarela urbana e do vírus chikungunya. 

(D) É a mais discreta arbovirose que afeta o homem. 
(E) O Aedes albopictus é o vetor de manutenção da dengue na Europa. 

 
25. Sobre febre de Chikungunya, julgue os itens a seguir: 
 

1. Doença produzida pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitida por mosquitos do gênero Aedes, que cursa 
com enfermidade febril aguda, subaguda ou crônica; 

2. A enfermidade aguda se caracteriza, principalmente, por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor 
articular intensa, afetando todos os grupos etários e ambos os sexos. Em uma pequena porcentagem dos 
casos a artralgia se torna crônica, podendo persistir por anos. As formas graves e atípicas são raras, mas 
quando ocorrem podem, excepcionalmente, evoluir para óbito; 

3. A febre de chikungunya é uma enfermidade endêmica nos países do Sudeste da Ásia, África e Oceania. 
Emergiu na região das Américas no final de 2010; 

4. Nem todos os indivíduos infectados pelo chikungunya desenvolvem sintomas. Estudos mostram que 3 a 28% 
apresentam infecção assintomática. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 

 
(A) 1, 2 e 4 apenas.     (D)  1, 2, 3 e 4. 
(B) 2 e 4 apenas.      (E)  2, 3 e 4 apenas. 
(C) 4 apenas. 

 
26. A febre amarela é uma doença infecciosa grave e causada por vírus. Reveste-se da maior importância 

epidemiológica, por sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. Sobre este 
agravo, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Trata-se de uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, cujo agente etiológico é transmitido por 
artrópodes, e que possui dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintos: silvestre e urbano. 

(B) O vírus da febre amarela é um arbovírus protótipo do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae. 
(C) O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados. Não há transmissão de pessoa a 

pessoa. 
(D) O período de incubação varia de 3 a 6 dias, embora se considere que possa se estender até 30 dias. 
(E) O quadro clínico típico caracteriza-se por manifestações de insuficiência hepática e renal, tendo em geral 

apresentação bifásica, com um período inicial prodrômico (infecção) e um toxêmico. 
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27. O Ministério de Saúde confirmou, em dezembro de 2014, que o Piauí registrou o primeiro caso de Febre do Nilo no 

Brasil, fato este noticiado nos principais veículos de comunicação do país.  
 

 
Fonte: http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2014/12/ministerio-da-saude-confirma-1-caso-de-febre-do-nilo-no-brasil.html 

 
 

Embora seja um caso isolado é preciso conhecer as características epidemiológicas e clínicas desse agravo para 
melhor conduzir as ações em saúde. Sobre a Febre do Nilo Ocidental, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Trata-se de uma infecção viral aguda que pode ter diferentes graus de gravidade, variando desde febre 

passageira até sinais e sintomas de acometimento do sistema nervoso central. 
(B) O vírus da Febre do Nilo Ocidental pertence ao gênero Flavivirus e faz parte do complexo de vírus da 

Encefalite Japonesa. 
(C) O ciclo de transmissão do vírus envolve caprinos e mosquitos. 
(D) O principal gênero envolvido na transmissão é o Culex. 
(E) A suscetibilidade de infecção varia entre as espécies, sendo aves, humanos e equinos os hospedeiros mais 

acometidos pela doença. 
 
28. Também conhecida como febre dos pântanos, febre dos arrozais, febre outonal, doença dos porqueiros ou tifo 

canino, a leptospirose é uma doença infecciosa, potencialmente grave, causada por uma bactéria, a Leptospira 
interrogans. Sobre esse agravo, julgue os itens abaixo: 

 
I. Causada por uma bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do gênero Leptospira, do qual se 

conhecem 14 espécies patogênicas, sendo a mais importante a L. interrogans; 
II. Os principais reservatórios dessa bactéria são os roedores das espécies Rattus norvegicus (ratazana ou 

rato de esgoto), Rattus rattus (rato de telhado ou rato preto) e Mus musculus (camundongo ou catita); 
III. A penetração do microrganismo ocorre através da pele com presença de lesões, pele íntegra imersa por 

longos períodos em água contaminada ou através de mucosas; 
IV. A infecção humana resulta, exclusivamente, da exposição direta à urina de animais infectados. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) IV, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
29. As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características 

epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Sobre as Hepatites Virais, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral e estão relacionadas às condições de 
saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos. 

(B) As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue (via parenteral, percutânea e vertical), esperma e 
secreção vaginal (via sexual). 

(C) A transmissão vertical pode ocorrer no momento do parto. O risco é maior para Hepatite E, ocorrendo em 70 
a 90% dos casos cujas gestantes apresentam replicação viral. 
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(D) Na Hepatite C, a transmissão vertical é menos frequente e, apesar da possibilidade de transmissão pelo 
aleitamento materno, não há evidências conclusivas de aumento do risco à infecção. 

(E) A transmissão das Hepatites B, C e D podem ocorrer também em acidentes com exposição a material 
biológico, procedimentos cirúrgicos e odontológicos, hemodiálise, transfusão, endoscopia, entre outros, 
quando as normas de biossegurança não são aplicadas. 

 
30. Estima-se que 350 milhões de pessoas, ou seja, 5% da população mundial, sejam portadores do vírus da 

Hepatite B (VHB). No Brasil, estima-se que 15% da população já foi contaminada e 1% é portadora crônica da 
doença. No entanto, admite-se que a infecção evolui para a cura em 90% a 95% (FERREIRA, 2015). Sobre a 
Hepatite B, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) A transmissão do VHB se faz, fundamentalmente, através da via fecal-oral e está relacionada às condições 

de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos. 
(B) Como consequência, o VHB pode causar somente doença hepática crônica. 
(C) Geralmente, os sintomas da Hepatite B surgem entre quatro a dez meses após o contato com o vírus, e sua 

intensidade varia de pessoa para pessoa. 
(D) Receber uma injeção de imunoglobulina e vacina contra a Hepatite B em até 72 horas após o contágio pode 

evitar que você desenvolva a doença. 
(E) O diagnóstico de qualquer das formas clínicas da hepatite B realiza-se através de técnicas sorológicas. 

 
31. Acerca da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, 

ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Os indivíduos infectados pelo HIV, sem tratamento, evoluem para uma grave disfunção do sistema 
imunológico, à medida que vão sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das principais células alvo do 
vírus. 

(B) A história natural dessa infecção vem sendo alterada, consideravelmente, pela terapia antirretroviral 
(TARV), iniciada no Brasil em 1996, resultando em aumento da sobrevida dos pacientes mediante 
reconstituição das funções do sistema imunológico e redução de doenças secundárias. 

(C) Os indivíduos com infecção muito recente (“infecção aguda”) ou imunossupressão avançada têm maior 
concentração do HIV no sangue (carga viral alta) e nas secreções sexuais, aumentando a transmissibilidade 
do vírus. 

(D) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), pelo sangue (via parenteral e de 
mãe para filho) e pelo leite materno. 

(E) Apenas após 96 horas da aquisição da infecção, o portador do HIV é transmissor. 
 
32. As doenças diarreicas podem ter várias causas, mas quase todas resultam de infecções. Acerca dessa 

problemática, julgue os itens a seguir: 
 

I. Caracterizam-se pela diminuição da consistência das fezes, aumento do número de evacuações, com fezes 
aquosas; 

II. Em alguns casos, há presença de muco e sangue; 
III. São autolimitadas, com duração de até 14 dias; 
IV. Podem ser classificadas em três tipos: diarreia sem desidratação; diarreia com desidratação; e diarreia com 

desidratação grave. 
 

Estão CORRETOS: 
 
(A) I, II, III e IV 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
(E) II, III, e IV, apenas. 

 
33. A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do 

animal infectado, principalmente pela mordedura e lambedura. Caracteriza-se como uma encefalite progressiva e 
aguda que apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Sobre essa problemática, julgue os itens a seguir: 

 
I. Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva; 
II. No Brasil, caninos e felinos constituem as principais fontes de infecção nas áreas urbanas; 
III. O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, 

posteriormente, o sistema nervoso central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas 
salivares, onde também se replica, sendo eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos; 
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IV. A transmissão da raiva acontece pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado somente 
através da mordedura. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
(A) V-V-F-F 
(B) V-V-V-F 
(C) F-V-V-F 
(D) V-F-V-F 
(E) F-F-V-F 

 
34. Acidente ofídico ou ofidismo é o quadro de envenenamento decorrente da inoculação de toxinas através do 

aparelho inoculador (presas) de serpentes. No Brasil, as serpentes peçonhentas de interesse em saúde pública 
são representadas por quatro gêneros da Família Viperidae. Sobre os tipos de acidentes por serpentes associe a 
2ª coluna de acordo com a 1ª: 

 
(1) Botrópico (    ) Causado por serpentes dos gêneros Bothrops e Bothrocophias (jararaca, jararacuçu, 

urutu, cruzeira, caissaca). É o de maior importância e distribuição dentre os acidentes 
ofídicos no Brasil.  

(    ) Causado por serpentes dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus. O gênero Micrurus 
(coral verdadeira) é o principal representante de importância médica da família 
Elapidae no Brasil. 

(    ) Ocasionado por serpentes do gênero Crotalus (cascavel). No país é representado 
apenas pela espécie Crotalus durissus. 

(    ) Provocado por serpentes do gênero Lachesis (surucucu-pico-de-jaca, surucucu-de-
fogo, surucutinga). No país é causado somente pela espécie Lachesis muta. 

(2) Crotálico 
(3) Laquético 
(4) Elapídico 

 
A sequência CORRETA é: 
 
(A) 3-4-2-1. 
(B) 4-1-3-2. 
(C) 3-1-2-4. 
(D) 2-1-3-4. 
(E) 1-4-2-3. 

 
35. Sobre a Malária, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) No Brasil, há apenas uma espécie associada à malária em seres humanos: P. malariae. 
(B) Possui como sinônimos paludismo, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, febre terçã benigna, 

febre terçã maligna, além de nomes populares como maleita, sezão, tremedeira, batedeira ou febre. 
(C) Cinco espécies de protozoários do gênero Plasmodium podem causar a malária humana: P. falciparum, P. 

vivax, P. malariae, P. ovale e P. knowlesi. 
(D) No Brasil, a magnitude da malária está relacionada à elevada incidência da doença na região amazônica e 

à sua potencial gravidade clínica. 
(E) O homem é o principal reservatório com importância epidemiológica para a malária humana. 

 
36. Dentre as doenças citadas abaixo e os seus respectivos meios de transmissão, a única INCORRETA é: 
 

(A) Amebíase - contágio indireto. 
(B) Tripanossomíase - transmissão indireta. 
(C) Impaludismo - mosquito (somente fêmeas). 
(D) Hanseníase - contágio direto 
(E) Leishmaniose - mosquito palha ou birigui.  

 
37. Uso de mosquiteiro com malha fina, telagem de portas e janelas, uso de repelentes, não se expor nos horários 

de atividade do vetor (crepúsculo e noite) constituem medidas profiláticas individuais importantes para prevenção 
de: 

 
(A) Tracoma.     (D)  Teníase. 
(B) Cisticercose.       (E)  Leishmaniose Visceral. 
(C) Esquistossomose. 
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38. “A ________________ é uma das consequências da infecção humana pelo protozoário flagelado Trypanosoma 

cruzi. Na ocorrência da doença observam-se duas fases clínicas: uma aguda, que pode ou não ser identificada, 
podendo evoluir para uma fase crônica. No Brasil, predominam os casos crônicos, com aproximadamente três 
milhões de indivíduos infectados.” A doença causada pelo micro-organismo citado é a: 

 
(A) Dengue.     (D)  Esquistossomose. 
(B) Doença de Chagas.    (E)  Malária. 
(C) Leishmaniose. 

 
39. “Leishmaniose Visceral precisa desse reservatório para chegar ao homem e, por isso, os agentes devem estar 

preparados para realizar a sorologia nos vetores”. O vetor em questão é: 
 

(A) O escorpião.     (D)  O rato. 
(B) O cão.     (E)  O morcego. 
(C) O gato. 

 
40. O vetor hospedeiro responsável pela transmissão da Dengue e da Febre Amarela ao ser humano é: 
 

(A) Anopheles.     (D)  Mosquito palha. 
(B) Aedes Aegypti.    (E)  Barbeiro. 
(C) Mosca domestica. 

 
41. São exemplos de doenças transmitidas por animais de estimação:  
 

(A) Raiva e Difteria.    (D)  Chikungunya e mordedura de gato. 
(B) Dermatoses e Dengue.    (E)  Toxoplasmose e Raiva. 
(C) Febre do Nilo e Teníase.  

 
42. Sobre a Leishmaniose Visceral (LV), assinale a opção INCORRETA.  
 

(A) O período de incubação é bastante variável tanto para o homem, como para o cão. No homem, varia de 10 a 
24 meses e no cão, varia de 3 meses a vários anos.  

(B) A Leishmaniose Visceral (LV), primariamente, era uma zoonose caracterizada como doença urbana. 
(C) O agente etiológico é um protozoário tripanosomatídeo do gênero da leishmania. 
(D) O cão (canis familiaris) é a principal fonte de infecção na área urbana. 
(E) É uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, anemia, dentre 

outras manifestações. 
 
43. Para evitar acidentes com animais peçonhentos, devemos tomar algumas medidas de controle e prevenção.  
 

I. Para evitarmos os acidentes com Erucismo, devemos realizar limpeza periódica do periodomicilio; 
II. Para prevenir os acidentes ofídicos, é necessário evitar o uso de botas de cano longo, perneiras e luvas; 
III. Dentre as medidas de prevenção para acidentes com Escorpianismo e araneísmo, podemos citar o cuidado 

ao manusear folhagens;  
IV. Para evitar os acidentes com Escorpianismo e areneísmo, é necessário inspecionar roupas de cama antes 

de deitar, sacudir roupas, sapatos e toalhas antes de usar.  
 

Assinale a opção que contém os itens CORRETOS.  
 
(A) I, II e III apenas.     (D)  II e III apenas. 
(B) II, III e IV apenas.     (E)  IV apenas.  
(C) I, II e IV apenas.  

 
44. O _______________ é praticado através de substâncias naturais ou sintéticas, capazes de provocar a morte dos 

roedores que as ingerirem.  
 

O termo que completa corretamente a sentença é: 
 

(A) Controle Biológico (Salmonella enteridides).   (D)  Controle químico (raticidas). 
(B) Raticida granulado apenas.      (E)  Raticida crônico apenas. 
(C) Controle químico (Salmonella Typhimurium).  
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45. A uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o 

mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras, denomina-se: 
 

(A) Pandemia.     (D)  Mortalidade. 
(B) Incidência.     (E)  Coorte. 
(C) Prevalência. 

 
46. A doença de chagas é uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita. O responsável pela 

transmissão desta doença é um: 
 

(A) Morcego.     (D)  Cachorro. 
(B) Mosquito.     (E)  Gato. 
(C) Inseto. 

 
47. Sobre a malária, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) É transmitida pela picada das fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles. 
(B) Os mosquitos gostam de temperaturas baixas para o seu desenvolvimento, a máxima deve ser de 10ºC. 
(C) É uma doença infecciosa aguda ou crônica. 
(D) Os machos vivem de seivas de plantas e não picam o ser humano.  
(E) O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de plasmódio. Para P. falciparum, de 8 a 

12 dias; P. vivax, 13 a 17; e P. malariae, 18 a 30 dias. 
 
48. A hanseníase é transmitida por meio: 
 

(A) Do alimento contaminado pelo inseto transmissor. 
(B) De pessoa doente sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior infectando outras pessoas 

suscetíveis. 
(C) De objetos enferrujados. 
(D) Da carne suína contaminada.  
(E) De picada do inseto contaminado 

 
49. A tuberculose e a hanseníase são doenças: 
 

(A) Incuráveis e sem tratamento medicamentoso.  (D)  Totalmente curáveis. 
(B) Tratáveis, porém sem cura.    (E)  Sem tratamento eficaz. 
(C) Parcialmente curáveis. 

 
50. Febre acima de 39 graus, de início repentino, e dores intensas nas articulações de pés e mãos – dedos, 

tornozelos e pulsos. Pode ocorrer, também, dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. A 
dor articular, presente em 70% a 100% dos casos, é intensa e afeta principalmente pés e mãos (geralmente 
tornozelos e pulsos). Esses são os principais sintomas da doença 

 
(A) Dengue.     (D)  Chikungunya. 
(B) Febre Amarela.    (E)  Tuberculose. 
(C) Hepatite viral. 

 

 




