Realização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO-PI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2017

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
DATA: 17/12/2017
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 DO CARGO:
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.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 04.
Texto I
Acordar muito cedo aumenta risco de depressão em jovens
Segundo os pesquisadores, aulas que começam antes das 8h30 colocam mais pressão no processo de sono e
aumentam os impactos na saúde mental dos jovens
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Acordar cedo para estudar pode ser um martírio para muitos jovens, mas a reclamação não
necessariamente é motivada por preguiça. Quem deixa o despertador tocar logo cedo pode passar o dia
convivendo com sintomas como cansaço, irritabilidade e dores de cabeça — típicos da privação de sono. Agora,
um estudo publicado recentemente na revista científica Sleep Health aponta que aqueles que começam na
escola antes das 8h30 podem ter maior risco de desenvolver transtornos como depressão e ansiedade.
―Aulas que começam mais cedo parecem colocar mais pressão no processo de sono e aumentam os
impactos na saúde mental dos adolescentes, enquanto horários mais tarde parecem protegê-los. Um sono
de qualidade combinado com horários de aulas mais tarde traria melhores resultados‖, afirmou Jack Peltz, autor
principal do estudo, do Centro Médico da Universidade de Rochester, segundo o Daily Mail.
A pesquisa
Para a pesquisa, quase 200 estudantes com idades entre 14 e 17 anos responderam um questionário
sobre hábitos de sono, horário de início da escola e se eles se consideravam mais eficientes durante o período
da manhã ou da noite. Os participantes foram então divididos em grupos em que começavam na escola antes
ou depois das 8h30. Ao longo de sete dias, os alunos mantiveram um diário onde registraram hábitos de sono,
qualidade e duração, além de sintomas de depressão ou ansiedade.
Os resultados revelam que aqueles que começam a escola após as 8h30 tiveram uma redução nos
sintomas de depressão e ansiedade. Os pesquisadores acreditam que os alunos que iniciam a escola muito cedo
podem sentir mais pressão para ter um sono de boa qualidade, dificultando o descanso.
Sono bom
Para um sono de qualidade, recomenda-se que os alunos mantenham uma rotina regrada. Devem dormir
entre oito e dez horas por noite, diminuindo o uso de smartphones e videogame antes de tentar adormecer.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/saude/acordar-muito-cedo-aumenta-risco-de-depressao-em-jovens/
(Acesso em 12/10/2017).

01. De acordo com o texto I, analise as assertivas, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas, em
seguida, marque a opção CORRETA.
(
(
(
(
(

) Quem acorda cedo passa o dia convivendo com sintomas como cansaço, irritabilidade e dores de cabeça.
) Os estudantes que acordam após às 8h30 estão mais protegidos contra depressão e ansiedade.
) O estudo publicado na revista científica Sleep Health defende que as escolas devem iniciar suas
atividades após às 8h30 da manhã para evitar problemas na saúde mental de seus alunos.
) Segundo os pesquisadores, a preocupação em ter uma boa qualidade de sono dificulta o descanso dos
alunos que iniciam as atividades escolares depois das 8h30 da manhã.
) Diminuir o uso de videogames e smartphones antes de dormir pode contribuir para uma melhor qualidade
do sono.

(A) F, V, F, V, V.
(B) F, V, F, F, V.
(C) V, V, F, V, V.

(D) F, F, V, F, F.
(E) F, F, F, F, V.

02. De acordo com o enunciado ―Acordar muito cedo aumenta risco de depressão em jovens‖, assinale a opção
que apresenta, respectivamente, a classe gramatical das palavras destacadas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Advérbio, adjetivo, verbo, substantivo.
Adjetivo, Advérbio, advérbio, verbo.
Adjetivo, advérbio, verbo, substantivo.
Advérbio, advérbio, verbo, substantivo.
Adjetivo, advérbio, adjetivo, verbo.
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03. Quanto à classificação do sujeito da oração ―Um sono de qualidade combinado com horários de aulas mais tarde
traria melhores resultados‖, assinale a opção CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A oração possui sujeito simples.
A oração possui sujeito composto.
A oração possui sujeito indeterminado.
A oração possui sujeito oculto.
A oração possui sujeito desinencial.

04. Quanto à composição do período ―Para um sono de qualidade, é preciso diminuir o uso de smartphones e
videogames‖, pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É um período simples.
É um período composto por coordenação.
É um período composto por subordinação substantiva.
É um período composto por subordinação adjetiva.
É um período composto por subordinação adverbial.

Leia o texto II a seguir, para responder às questões de 05 a 10.
Texto II
Junto
A gente junto é muito bonito
É assim uma borboleta voando pela rua quando tá ventando
A gente junto é muito bonito
E o amor sai com a gente de bicicleta só pra passear
O nosso abraço levado nas asas do cometa noturno
Faz colorir o mundo e a fábrica funcionar
Felicidade por segundo
Um batuque vagabundo e belo que faz sorrir
Validuaté. Disponível em: https://www.letras.mus.br/validuate/884782/ (Acesso em 12/10/2017)

05. A partir da leitura e interpretação do texto II, pode-se afirmar que:
(A) Trata-se de um poema que conta a história de um jovem casal muito apaixonado que passeia de bicicleta.
(B) Trata-se de um texto escrito em verso, no qual o locutor é masculino e se expressa na primeira pessoa do
plural.
(C) Trata-se de um texto escrito em verso, no qual o locutor se expressa sobre o seu relacionamento com outra
pessoa.
(D) Trata-se de uma poesia, na qual o eu-lírico feminino se refere ao seu amor e o convida para andar de
bicicleta.
(E) Trata-se de uma poesia, na qual o eu-lírico lamenta a perda do seu amor, com quem passeava de bicicleta.
06. Sobre a oração ―A gente junto é muito bonito‖ (linhas 01 e 03), julgue as afirmações a seguir e assinale a opção
CORRETA.
I. A expressão ―A gente‖ também pode ser grafada junto, ―Agente‖, sem prejuízos na construção de sentido.
II. A expressão ―A gente‖ pode ser substituída por ―Nós‖, desde que se faça a adequação da conjugação verbal
para a primeira pessoa do plural.
III. Na oração ―A gente junto é muito bonito‖, a expressão ―A gente junto‖ é classificada como sujeito simples.
IV. Na oração ―A gente junto é muito bonito‖ o predicado é nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas as afirmações I, II e III são verdadeiras.
Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
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07. Em relação à tonicidade, as palavras ―assim‖ (linha 2), ―fábrica‖ (linha 6) e ―felicidade‖ (linha 7) são classificadas,
respectivamente, como:
(A) oxítona; paroxítona; proparoxítona.
(B) oxítona; proparoxítona; paroxítona.
(C) paroxítona; proparoxítona; oxítona.

(D) paroxítona; oxítona; proparoxítona.
(E) proparoxítona; paroxítona; oxítona.

08. Em relação à divisão silábica, as palavras ―voando‖ (linha 02), ―quando‖ (linha 02) e ―felicidade‖ (linha 07) são
classificadas, respectivamente, como:
(A) trissílaba; dissílaba; polissílaba.
(B) trissílaba; dissílaba; plurissílaba.
(C) dissílaba; dissílaba; polissílaba.

(D) trissílaba; trissílaba; multissílaba.
(E) dissílaba; dissílaba; plurissílaba.

09. Em relação à formação de palavras, os vocábulos ―rua‖ (linha 2), ―quando‖ (linha 2) e ―batuque‖ (linha 8) contêm,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ditongo crescente; ditongo crescente; dígrafo.
ditongo crescente; hiato; dígrafo.
hiato; hiato; dígrafo.
hiato; ditongo crescente; dígrafo.
hiato; ditongo decrescente; dígrafo.

10. Quanto a tipologia textual predominante no trecho ―A gente junto é muito bonito / É assim, uma borboleta voando
pela rua quando tá ventando‖, pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A tipologia textual predominante é a narrativa.
A tipologia textual predominante é a descritiva.
A tipologia textual predominante é a argumentativa.
A tipologia textual predominante é a injuntiva.
A tipologia textual predominante é a emotiva.

LEGISLAÇÃO DO SUS
11. A Constituição Federal/88, na seção II, dispõe sobre a Saúde, define em um de seus artigos que a saúde é um
direito de todos. O referido artigo diz respeito ao:
(A) Art .198.
(B) Art .199.
(C) Art .196.

(D) Art .197.
(E) Art. 200.

12. A Constituição Federal/88, na seção II, dispõe sobre a Saúde, define em um de seus artigos que as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com suas diretrizes. O referido artigo diz respeito ao:
(A) Art. 196.
(B) Art. 197.
(C) Art. 198.

(D) Art. 199.
(E) Art. 200.

13. Conforme a Lei 8.080/90, em seu artigo 13, a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrange as seguintes atividades:
(A) Saúde do trabalhador e alimentação.
(B) Nutrição e Ciência.
(C) Ciência e tecnologia.

(D) Recursos financeiros e Saúde do trabalhador.
(E) Exceto a opção ―D‖, as demais estão corretas.

14. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que a assistência à saúde no território brasileiro tem
caráter:
(A) Universalista.
(B) Gratuito.
(C) Integral.

(D) Hierarquizado.
(E) Todas as opções anteriores estão corretas.
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15. A legislação básica do SUS define que, para ter saúde, faz-se necessário ter acesso a um conjunto de fatores,
que influenciam nas condições de vida. Assim, analise as alternativas a seguir e assinale aquela que consta
esses fatores:
I. alimentação e moradia;
II. emprego e lazer;
III. educação.
Assinale a opção CORRETA.
(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas II e III estão corretas.
(C) As alternativas I, II e III estão corretas

(D) Apenas II está correta.
(E) Apenas III está correta.

16. Em conformidade com a legislação do SUS, cabe ao Estado regular, fiscalizar e controlar as ações e os serviços
de saúde para que seja assegurado o direito à Saúde. A afirmativa se refere aos artigos da Constituição
Federal/88:
(A) Art .196 e 197.
(B) Art .198 e 200.
(C) Art .194 e 195.

(D) Art .198 e 199.
(E) Art .199 e 200.

17. Sobre o controle social no SUS, assinale a opção INCORRETA.
(A) É determinado pela lei nº 8.142/90.
(B) É determinado pelo decreto presidencial nº 7.508/11.
(C) Existem duas formas de participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS:
Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde.
(D) É exercido pelo Conselho de Saúde, que é um órgão deliberativo do Sistema Único de Saúde- SUS.
(E) Na Conferência de Saúde, há representação dos vários segmentos sociais e nela são propostas as
diretrizes para a formulação da política de saúde.
18. Em relação aos determinantes sociais da saúde, são corretas as opções, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha.
Podem ser considerados os fatores sociais, econômicos, culturais.
Fatores psicológicos e comportamentais influenciam a ocorrência de problemas de saúde.
São exemplos a moradia, a alimentação, a escolaridade, a renda e o emprego.
Os determinantes sociais não influenciam de forma significativa na saúde das pessoas, visto que não existe
uma relação direta de causa-efeito .
19. Dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde
e a articulação interfederativa. Trata-se do(a):
(A) Lei nº 8.142/90.
(B) Decreto nº 7.508/11.
(C) Resolução nº 453 /12.

(D) Portaria nº 699/06.
(E) Constituição Federal/88.

20. Analise as proposições sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II. Formulação de política de saúde destinada a promover a redução e riscos de doenças e de outros agravos;
III. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas II está correta.
I, II e III estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas III está correta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Acerca dessa Lei, julgue os itens a seguir:
I. Regula, nas capitais brasileiras, exclusivamente, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou
privado;
II. O dever do Estado não exclui o das pessoas e da família. Apenas das empresas e da sociedade;
III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente a afirmativa III está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

22. A Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS). Assinale a opção CORRETA.
(A) O conselho de saúde é a única instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS).
(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais.
(C) O Conselho de Saúde possui caráter provisório e é composto por representantes do governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e usuários.
(D) Apenas o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) possui representação no Conselho
Nacional de Saúde.
(E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
23. A dengue é uma doença nica, din mica e sistêmica. sso significa que a doença pode evoluir para remissão dos
sintomas, ou pode agravar-se exigindo constante reavaliação e observação. Assinale a opção NCORRETA.
A infecção pela bactéria da dengue pode ser assintomática ou sintomática.
Esse agravo pode ocorrer em três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.
A hemorragia é considerada manifestação clínica que indica gravidade do caso.
A classificação de risco é de vital import ncia para que seja oferecido tratamento prioritário adequado nos
casos de dengue.
(E) A maior parte dos casos graves ocorre pelo extravasamento plasmático.
(A)
(B)
(C)
(D)

24. Os acidentes ofídicos apresentam grande relevância epidemiológica, visto que são responsáveis por expressiva
quantidade dos envenenamentos no país. Sobre estes tipos de acidentes, é INCORRETO afirmar que:
(A) Os acidentes provocados pelos ofídios dos gêneros Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus são os que
apresentam consequências mais graves no Brasil, assim como alguns da Família Colubridae.
(B) Identificar imediatamente o animal causador do acidente é uma medida de grande importância para a
condução dos procedimentos pós-acidente, bem como para o reconhecimento das espécies de importância
médica em âmbito regional.
(C) O diagnóstico clínico que orienta a conduta nos casos de acidentes, quando bem realizado dispensa a
necessidade de identificação do animal causador por um técnico treinado.
(D) Solução de formalina a 10% ou o álcool podem ser utilizados para a conservação dos animais mortos,
desde que imersos e acondicionados em frascos rotulados com os dados do acidente, incluindo a
procedência.
(E) Identificar o animal causador do acidente é um procedimento importante, pois possibilita a dispensa
imediata dos pacientes picados por serpentes não peçonhentas.
25. A dengue é uma doença que varia desde formas simples até quadros graves, podendo evoluir para o óbito.
Acerca dessa doença, assinale a opção CORRETA.
(A) A primeira manifestação é a febre, que tem duração de dois a quatro dias.
(B) A febre é, geralmente, moderada associada à dor de cabeça.
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(C) Perda do apetite, náuseas e v mitos podem estar presentes.
(D) A diarreia está presente em percentual significativo dos casos e é, habitualmente, volumosa.
(E) Após a fase febril, grande parte dos pacientes progride para fase crítica da doença.
26. Dentre os acidentes ofídicos registrados no Brasil, aquele que apresenta o maior coeficiente de letalidade devido
à frequência com que evolui para Insuficiência Renal Aguda (IRA) diz respeito ao:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acidente botrópico.
Acidente laquético.
Acidentes elapídico.
Acidente crotálico.
Acidente por colubrídeos.

27. Para ter uma alimentação saudável, não basta conhecer os nutrientes. É necessário saber a melhor maneira de
escolher, preparar e conservar todos os alimentos que vão ser consumidos. Acerca do cuidado com os
alimentos, assinale a opção INCORRETA.
(A) A embalagem precisa estar perfeita. Não pode estar estufada, enferrujada, amassada ou rasgada.
(B) É necessário observar se o local de armazenamento está em boas condiç es, se as prateleiras estão
limpas, os refrigeradores e freezeres ligados e em temperatura adequada.
(C) O produtor e/ou ind stria devem estar identificados no rótulo, assim como o n mero de registro do
estabelecimento.
(D) Carnes, aves e pescados são alimentos que estragam com facilidade, devem ser comprados com maior
frequência e não se recomenda congelamento.
(E) Os alimentos não perecíveis, ou seja, que duram muito tempo, não precisam de refrigeração e podem ser
armazenados à temperatura ambiente.
28. Os cuidados de higiene pessoal devem ser tomados especialmente pelos manipuladores de alimentos. No
entanto, não significa que as demais pessoas não tenham que se preocupar com esse assunto. Sobre as
recomendaç es específicas para os manipuladores de alimentos, julgue os itens a seguir:
I. Deve-se lavar as mãos entre a manipulação de alimentos crus e cozidos;
II. Manter as unhas curtas, mas o uso de esmalte é opcional;
III. Não usar brincos, relógios, broches, aneis e outros acessórios enquanto estiver preparando os alimentos;
IV. Usar touca e sapatos fechados;
V. Não comer durante o preparo dos alimentos.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente a afirmativa II está incorreta.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

29. A Febre Amarela consiste em uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, que apresenta grande
importância epidemiológica em virtude da gravidade clínica e do elevado potencial de disseminação em áreas
urbanas. Sobre esta doença, é correto afirmar, EXCETO:
(A) Trata-se de uma virose transmitida pela picada de mosquitos transmissores infectados, não havendo
transmissão de pessoa a pessoa.
(B) O vírus da febre amarela é um arbovírus protótipo do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae.
(C) O período de incubação da doença varia de três a seis dias, embora se considere que possa se estender
até 15 dias.
(D) A infecção não confere imunidade duradoura, portanto, os filhos de mães imunes por não apresentarem
imunidade passiva devem receber imunização nos seis primeiros meses de vida.
(E) O período de infecção inicia-se subitamente com sintomatologia inespecífica, como febre, calafrios, cefaleia,
lombalgia, prostração, náuseas e vômitos, com duração, em média, de três dias.

7|Página

Prefeitura Municipal de Demerval Lobão - Concurso Público – Edital 02/2017 – Agente de Combate às Endemias

30. Por se tratar de doença grave com risco de dispersão para outras áreas do território nacional e mesmo
internacional, faz-se necessária a adoção de medidas de prevenção e controle da Febre Amarela. Assim, analise
as afirmativas abaixo relativas à investigação da doença.
I.

Imediatamente após a suspeita clínica de febre amarela, deve-se coletar material de todos os casos (óbitos,
formas graves ou oligossintomaticas), seguindo todas as normas técnicas preconizadas e recomendações;
II. É da responsabilidade dos profissionais da vigilância epidemiológica e/ou dos laboratórios centrais de saúde
pública ou de referência viabilizar, orientar ou mesmo proceder a coleta dos materiais de todos os casos
com suspeita clinica de febre amarela;
III. As medidas de controle e outras atividades de investigação somente devem ser iniciadas após os
resultados dos exames, a fim de que sejam mais específicas e seguras.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente a afirmativa III está correta.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

31. As leishmanioses são antropozoonoses consideradas grande problema de sa de p blica e representam um
complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. Sobre a eishmaniose
Tegumentar, assinale a opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É uma das afecç es dermatológicas que merece mais atenção devido à sua magnitude.
Esse agravo afeta ambos os sexos.
Ocorre apenas em menores de 10 anos.
É uma doença infecciosa, não contagiosa.
É causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania.

32. Na ocorrência de les es sugestivas de eishmaniose, o diagnóstico precoce é fundamental para melhoria da
qualidade de vida do indivíduo, pois norteará o tratamento a ser realizado. Acerca do tratamento desse agravo,
assinale a opção CORRETA.
(A) Atualmente, existe apenas o estibogluconato de sódio como droga de escolha.
(B) No tratamento sistêmico, a medicação deve ser administrada por via oral.
(C) Em casos de pacientes desnutridos, com pouca massa muscular, deve-se fazer a medicação,
preferencialmente, por via endovenosa.
(D) A administração da medicação pela veia é limitada, pois permite a aplicação de pequenos volumes.
(E) A via
pode apresentar o inconveniente da dor local. Sugere-se, então, altern ncia dos locais, preferindose a região do deltoide.
33. São agentes etiológicos da hanseníase, amebíase e da tuberculose, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trypanossoma cruzi; Mycobacterium leprae; Schitossoma Mansoni.
Mycobacterium leprae; Entamoeba histolytica; Bacilo de Koch.
Leishmania chagasi; Entamoeba histolytica; Mycobacterium tuberculosis.
Mycobacterium leprae; Taenia saginata; Bacilo de Koch.
Leishmania donovani; Taenia solium; Trypanossoma cruzi.

34. O enfoque epidemiológico parte da observação de fatos na população para posterior quantificação, isto é, atribuir
n meros aos fatos e para isso contamos com procedimentos estatísticos básicos. Portanto, a medida de
ocorrência de casos novos de doença em uma população sob risco em um tempo determinado denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Letadlidade
Incidência
Prevalência
Mortalidade
Taxa de ataque
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35. A vigil ncia epidemiológica é um conjunto de aç es que proporciona conhecimento, detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da sa de individual ou coletiva ( RAS , 1990).
São consideradas funç es da vigil ncia epidemiológica:
I. Realizar coleta e processamento de dados;
II. Analisar, interpretar e divulgar os dados processados;
III.
. Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos;
IV. Propor recomendaç es e promoção das medidas de controle.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

36. A Doença de Chagas é uma parasitose cujo curso clínico apresenta duas fases, a aguda e a crônica, podendo
manifestar-se sob várias formas. Sobre esta enfermidade, é INCORRETO afirmar que:
(A) Mães com exame positivo para o agente etiológico podem transmitir para o filho, no entanto, na maioria dos
casos, a doença pode passar despercebida.
(B) Um mesmo paciente pode apresentar as duas formas da doença, sendo assim chamada de forma
cardiodigestiva.
(C) Pacientes imunodeprimidos podem apresentar reativação da doença que deve ser confirmada por exames
parasitológicos diretos no sangue periférico, ou em outros fluidos orgânicos e em tecidos.
(D) A doença apresenta a sinonímia de Tripanossomíase americana.
(E) A fase aguda da doença se caracteriza por miocardite difusa, com vários graus de severidade. A ausência
do tratamento especifico conduz, invariavelmente, ao óbito, visto que a redução da parasitemia de forma
espontânea inexiste.
37. A vigil ncia sanitária tem como missão a proteção e a promoção à sa de da população e defesa da vida. Para
cumpri-la, deve ter uma interação na sociedade. Por esse motivo, a Vigil ncia Sanitária deve procurar uma
participação efetiva na rede de Controle Social do SUS. Sobre a vigil ncia sanitária, assinale a opção
CORRETA.
(A) Desenvolve aç es de monitoramento contínuo do país, por meio de estudos e análises que revelem o
comportamento dos principais indicadores de sa de.
(B) Centra-se nos fatores não biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à sa de humana.
(C) Caracteriza-se como um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e
reabilitação da sa de dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condiç es de
trabalho.
(D) Trata-se de conjunto de aç es capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à sa de e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
(E) Não abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a sa de.
38. Em relação aos modos de transmissão da Doença de Chagas, analise as afirmativas abaixo:
I. A forma vetorial ocorre pela passagem do protozoário das excretas dos triatomíneos por meio da pele lesada
ou de mucosas do ser humano, durante ou logo após o repasto sanguíneo do vetor;
II. A transmissão por via oral ocorre a partir da ingestão de alimentos contaminados com o agente etiológico; no
entanto, nestes casos, a letalidade é bastante insignificante;
III. A transmissão transfusional ocorre por meio de hemoderivados ou transplante de órgãos ou tecidos
provenientes de doadores contaminados com o agente etiológico;
IV. A transmissão por via transplante de órgãos, via vertical e acidental, não estão cientificamente comprovadas,
requerendo ainda investigações.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
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39. A fixação do homem na terra gera excedentes alimentares a partir do advento da agricultura e o
desenvolvimento dos povoados/cidades até as megalópoles, criaram condiç es ideais à ligação comensal dos
roedores com o homem. Sobre a classificação dos roedores quanto ao tipo de vida, assinale a opção CORRETA.
(A) Os arborícolas possuem pés curtos com unhas curvas e caudas longas e tufosas que favorecem o
deslocamento pelos troncos e folhas das árvores.
(B) Os galerícolas possuem cauda longa e escamosa, pelagem que não se deixa embeber pela água.
(C) Os aquícolas vivem em galerias construídas sob a vegetação herbácea, entre o emaranhado de folhas
caídas e raízes finas, nas matas, capoeiras e campos cultivados.
(D) Os arvícolas possuem o formato dos pés que proporciona segurança de deslocamento pelas pedreiras e
permite escalar árvores.
(E) Os rupícolas possuem pés longos, saltatórios, são capazes de subir em pequenos arbustos e saltar e correr
com agilidade.
40. Assinale a opção abaixo que corresponde apenas a endemias causadas por vírus:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Influenza Pandêmica A (H1N1), Ancilostomíase, Cólera.
Coqueluche, Leptospirose, Sarampo.
Sarampo, Rubéola, Influenza Pandêmica A (H1N1).
Ancilostomíase, Cólera, Rubéola.
Malária, Leptospirose, Coqueluche.

41. Um programa de controle de roedores deve ter como base o diagnóstico do município quanto à prevalência das
espécies existentes, grau de incidência de doenças por eles transmitidas, assim como as condiç es
socioecon micas e sanitárias da cidade. Sobre o programa de controle de roedores, assinale a opção
INCORRETA.
(A) Os profissionais ligados ao programa deverão passar por uma capacitação inicial e outras periódicas.
(B) Para o deslocamento das equipes, devem-se considerar as dist ncias, bem como as dificuldades para
aquisição de viaturas necessárias ao transporte e supervisão dos operadores.
(C) Recomenda-se que todo o pessoal de campo use uniforme específico com identificação clara
(D) Esta vestimenta deverá ser lavada e higienizada no domicílio do profissional diariamente.
(E) A sede do programa deverá ser instalada em local exclusivo para este fim, com sala da gerência e apoio
administrativo com arquivos.
42. Assinale a opção abaixo que corresponde apenas a endemias causadas por bactérias.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Toxoplasmose, Amebíase, Caxumba.
Leishmaniose, Leptospirose, Sarampo.
Poliomielite, Sarampo, Rubéola.
Ancilostomíase, Varicela, Tuberculose.
Tuberculose, Tétano Neonatal, Hanseníase.

43. A principal ferramenta utilizada na rotina de um agente de endemias, sem d vida alguma, é a visita domiciliar,
pois é nela que se cria elo de comunicação com a comunidade e se identificam os problemas que necessitam da
intervenção do poder p blico com aç es corretivas ou preventivas de acordo com a forma como se apresentam.
Sobre a visita domiciliar, assinale a opção INCORRETA.
(A) Para visita além dos materiais, é necessário observar a aparência pessoal, como o uniforme, crachá,
higiene pessoal sendo esse um dos fatores observados pelos munícipes no momento do atendimento.
(B) A vistoria deve ser realizada sempre sem acompanhamento do morador, para isso, é necessário, logo após
a entrada no imóvel, a devida apresentação como agente de endemias.
(C) O agente deve vistoriar o local de tal forma que abranja todo espaço do peridomicílio do fundo para frente,
seguindo para o intradomicílio, evitando-se os quartos, com o intuito de identificação de riscos ambientais e
sanitários.
(D) A vistoria é a ferramenta pela qual o agente orienta o morador quanto aos cuidados que se deve tomar para
prevenir doenças ou agravos à saúde;para isso, é necessário criar um canal efetivo de comunicação com o
morador não apenas ser um repetidor de informações.
(E) A finalização da visita deve ocorrer, ressaltando todos os pontos levantados durante a vistoria,
principalmente com técnicas de feedback, em que se obtêm do morador as informações repassadas, assim
poder-se-á avaliar a qualidade da visita realizada.
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44. A anseníase é uma das mais antigas doenças que acomete o homem. Outrora motivo de estigma e exclusão,
há mais de 20 anos, a doença tem tratamento capaz de curar a totalidade dos casos. É cr nica,
infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de infectar grande n mero de indivíduos. Sobre este agravo,
assinale a opção CORRETA.
(A) O Mycobacterium leprae é um parasita extracelular causador da hanseníase.
(B) Este bacilo cresce em meios de cultura artificiais, ou seja, é cultivável in vitro.
(C) O homem é reconhecido como a única fonte de infecção dessa doença, embora tenham sido identificados
animais naturalmente infectados (tatu, macaco, mangabei e chimpanzé).
(D) A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo é a
via oral-fecal.
(E) Contato próximo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar, representa baixo risco para
infecção.
45. A partir de 201 , o rasil passou a conviver com uma segunda doença transmitida pelo Aedes: a Chikungun a.
Esta enfermidade, emergente nas Américas, requer, portanto, vigil ncia. Assinale a opção NCORRETA.
(A) É causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV) e transmitida para os seres humanos por meio de vetor
específico da família Culicidae.
(B) Historicamente, as epidemias de Chikungunya têm-se apresentado como cíclicas, com períodos
interepidêmicos oscilantes, entre 4 e 30 anos.
(C) Na chikungunya, a transmissão não acontece no momento do parto de gestantes, portanto, não provoca
infeção neonatal grave.
(D) O período de incubação intrínseco do Chikungunya acontece, em média, de 3 a 7 dias (podendo variar de 1
a 12 dias).
(E) O período de viremia no homem pode perdurar por até 10 dias e, geralmente, inicia-se 2 dias antes da
apresentação dos sintomas.
46. As hepatites são doenças virais que apresentam manifestações clínicas e modos de transmissão variados. A
transmissão por via fecal-oral, veiculação hídrica, principalmente, pela água e alimentos contaminados por
dejetos humanos e de animais, é possível nos casos de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hepatite A e E.
Hepatite B e D.
Hepatite C e A.
Hepatite D e E.
Hepatite C e B.

47. A doença causada pelo vírus ika (
julgue os itens a seguir:

V) é também transmitida por mosquitos do gênero Aedes. Sobre a ika,

I. Existem outras formas de transmissão documentadas: sexual, transfusão sanguínea e vertical;
II. Pode ser assintomática ou apresentar-se como um quadro clínico variável, desde manifestaç es simples até
complicaç es neurológicas e malformaç es congênitas;
III. Na maioria das vezes, a doença dura aproximadamente de 3 a 9 dias;
IV. As manifestaç es mais comuns incluem: xantema maculopapular, febre, dor nas articulaç es, conjuntivite
sem presença de pus, dor de cabeça, dor muscular e coceira.
Agora, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente a afirmativa I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

48. Para o diagnóstico de in meras doenças, é necessário coleta de material biológico. O envio da amostra ao
laboratório deve ser feito em tempo hábil e em condiç es adequadas, para que não haja alteração da amostra
durante o transporte. Acerca dos procedimentos para coleta, acondicionamento e transporte de amostras
biológicas, assinale a opção NCORRETA.
(A) Deve-se considerar a temperatura adequada ao transportar cada tipo de amostra. Quando for necessária
refrigeração, as amostras devem ser acondicionadas juntamente com gelo reciclável.
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(B) As amostras devem ser encaminhadas dentro de sacos plásticos e acondicionadas em caixas térmicas
impermeáveis e higienizáveis que garantam a estabilidade das mesmas até a chegada ao laboratório.
(C) A caixa térmica deve portar a identificação de ― nfectante‖ ou ―Risco iológico‖.
(D) Nunca colocar as amostras soltas dentro da caixa térmica. Utilizar frasco com parede rígida para
acondicionamento.
(E) No envio de muitas amostras de sangue na mesma remessa, deve-se evitar acondicioná-las em estantes e
envolvê-las em papel amassado ou plástico bolha.
49. Para diagnóstico da doença diarreica bacteriana, é necessária a coleta de fezes. Analise as afirmativas que
seguem acerca desse procedimento:
I.
II.
III.

Deve-se coletar de 2 a 4 g de fezes (equivalente a 1 colher de sobremesa) em frasco limpo, seco, de boca
larga e com tampa de rosca;
Deve-se evitar a coleta nas partes mucopurulentas e com sangue;
Se a coleta for com swab, deve-se introduzir no esfíncter anal ( 2 cm), fazendo movimentos rotatórios
suaves para que haja absorção do material.

Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

50. Educação popular em sa de não é apenas a valorização da construção de soluç es para os problemas de
sa de de forma dialogada e compartilhada, mas uma arte e um saber complexo. Desse modo, assinale a opção
INCORRETA.
(A) A Educação Popular é considerada um saber importante para a construção da participação social; no
entanto, tem pouco impacto na criação de uma nova consciência sanitária.
(B) A educação popular vem sendo adotada como diretriz teórica e metodológica da política de Educação em
Saúde do Ministério da Saúde.
(C) A educação popular é o saber que orienta nos difíceis caminhos, cheios de armadilhas, a ação pedagógica
voltada para a apuração do sentir/pensar/agir dos setores subalternos para a construção de uma sociedade
fundada na solidariedade.
(D) A educação popular busca valorizar a diversidade e heterogeneidade dos grupos sociais, a
intercomunicação entre diferentes atores, o compromisso com as classes subalternas.
(E) A educação popular ativa a mobilização para a construção de autonomia no âmbito individual e coletivo,
assim como abre perspectivas para a alteridade entre os sujeitos sociais na luta por direitos.
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