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Caderno
de Prova

maio

18

18 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
30 questões

2F02 Agente de Combate às Endemias
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

10 questões

Aniversário de São José
A cidade de São José completa 264 anos de fundação
nesta quarta-feira, dia 19 de março. Para comemorar
a data, a Prefeitura Municipal organizou uma programação especial, iniciada na semana passada. O dia do
aniversário será marcado pela tradicional missa, pelo
corte simbólico do bolo e o descerramento de placas
comemorativas.
(…)
Às 15h acontece o lançamento do DVD “O Barro e
Canoa”, na Casa da Cultura. O documentário mostra o
processo de trabalho artesanal de transformação de
um tronco de Garapuvu em uma canoa, como faziam
os antigos açorianos. O vídeo será reprisado às 17h
e às 19h, também na Casa da Cultura. À noite será
realizada a Sessão Solene da Câmara de Vereadores, a
partir das 19h, no Centro Multiuso.
http://www.pmsj.sc.gov.br/2014/03/sao-josecompleta-264-anos-nesta-quarta-feira-19.

1. Assinale a alternativa correta em relação ao texto.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Garapuvu é uma canoa.
“O Barro e Canoa” é um documentário.
A festa de comemoração durará três semanas.
A Casa da Cultura será o palco para as todas as
comemorações.
e. ( ) Um vídeo sobre hábitos de antigos açorianos
será passado quatro vezes na festa de comemoração do aniversário da cidade.

(10 questões)
2. Assinale a alternativa que está corretamente escrita.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Você passou no concurso?
São José é cidade ospitaleira.
A servidora está meia cansada.
Quero saber quem mecheu aqui.
Estou com problema sério e preciso resolver
ele.

3. Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ele é ágil e esperto.
Este rio é largo e fundo.
Estou cansado, impaciente.
Esta resposta está exata, correta.
Ele precisa aguardar e ficar sentado.

4. Assinale a alternativa que apresenta o significado
mais apropriado da palavra sublinhada na seguinte
frase: “Exercícios físicos previnem doença, faça-os!”
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ajudam
Provocam
Desencadeiam
Estimulam
Impedem

5. Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são antônimas, ou seja, têm o significado contrário.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ele quer progredir, ficar rico.
Sou servidor ativo, trabalhador.
Esta carga é leve, parece pluma.
Entre à esquerda, depois vire à direita.
Desrespeitar os sinais de trânsito é o mesmo
que desobedecer às leis.
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6. Um bilhete foi deixado em sua mesa de trabalho.
Ele contém erros de escrita.
Olá, Ao meio dia e meio, mais ou menos, de amanha,
voce pode verificar se atraz do balção da sala de reunião não caiu varios encartes que deveram ser distribuídos no calssadão do kobrassol. Por sua compreenção e ajuda, agradeço. Manoel.
Assinale a alternativa que apresenta a correta escrita
desse bilhete.
a. ( ) Olá, ao meio dia e meio, exatamente de amanha, você poderia verificar se atraz do balcão
da sala de reunião não caiu vários encartes
que deveram ser distribuídos no calssadão do
kobrassol. Por sua compreenção e ajuda, agradeço. Manoel.
b. ( ) Olá, por volta de meio dia e meio de amanha,
solicito que tu verifique se atrás do balcão
da sala de reunião não caiu vários encartes
que deveram ser distribuídos no calçadão do
kobrasol. Por sua compreenção e ajuda, agradeço. Manoel.
c. ( X ) Olá, por volta de meio dia e meia de amanhã,
solicito que você verifique se, atrás do balcão
da sala de reunião, não caíram vários encartes
que deverão ser distribuídos no calçadão do
Kobrasol. Por sua compreensão e ajuda, agradeço. Manoel.
d. ( ) Olá, por volta de meio dia e meia de amanha,
tu pode verificar se atrás do balcão da sala de
reunião não caiu varios encartes que deveram
ser distribuídos no calçadão do kobrasol? Por
sua compreensão e ajuda, agradeço. Manoel.
e. ( ) Olá, por volta de meio dia e meio de amanha,
tu poderia verificar se atrás do balcão da sala
de reunião não caiu vários encartes que deverão ser distribuidos no calçadão do kobrasol?
Por sua compreensão e ajuda, agradeço.
Manoel.
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7. Suponha que é preciso proibir que pessoas que
não trabalham na Prefeitura entrem na sala de um
determinado chefe. Para isso, deve-se colocar uma
placa, escrevendo um aviso.
Assinale a alternativa que apresenta o aviso corretamente escrito.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Voce não pode entrar aqui!
Somente pessoas autorizadas pode entrar.
Só as pessoas autorizadas pode entrar aqui.
Nesta sala não pode a entrada de pessoas,
que não trabalham nesta Prefeitura.
e. ( X ) Nesta sala, não é permitida a entrada de pessoas que não são funcionários desta Prefeitura.

8. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de forma correta.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

aviso, beleza, atrasado
dezejo, silensio, problema
casamento, cachorro, caichote
rezolveu, infelismente, exemplo
ospital, ajitar, surpresa

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras da
frase estão acentuadas corretamente.
a. ( ) Os onibus da cidade precisam de refórmas.
b. ( X ) Eu também fiz a opção de trabalhar na
Prefeitura.
c. ( ) O responsavel pelos transpórtes veio aquí nos
visitar.
d. ( ) O veiculo esta com serios problemas no
carbúrador.
e. ( ) Voce deveria saber que naquele local é proíbido estacionár.
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10. Assinale a frase corretamente escrita para ser afixada na entrada do prédio da Prefeitura que, naquele
dia, estará com suas atividades suspensas para reformas.
a. ( ) Hoje estamos paralizados, somente atenderemos amanhã de tarde, por causa da reforma
dos setores.
b. ( ) Hoje, não haverá trabalho pois todos os locais
da Prefeitura Municipal estão em reforma.
Volte amanhã, no horário vespertino, à partir
das 13 h.
c. ( X ) No dia de hoje, não haverá expediente, pois
todos os setores desta Prefeitura Municipal
estão em reforma. Amanhã o atendimento
será normalizado, no horário vespertino, a
partir das 13 h.
d. ( ) Hoje estamos paralisados, somente atenderemos amanhã de tarde, por causa da reforma
dos setores, à partir das 13 H.
e. ( ) No dia de hoje, não haverá expediente, pois
os setores desta Prefeitura Municipal está em
reforma. Volte amanhã, no horário da tarde, à
partir das 13 hs.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Qual das opções mencionadas abaixo não é um
princípio norteador do Sistema Único de Saúde?

13. A visita domiciliar é um importante instrumento
de compreensão da realidade social.

a.
b.
c.
d.
e.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

(X)
( )
( )
( )
( )

oralidade
equidade
integralidade
universalidade
descentralização

1. A visita domiciliar tem como objetivo prestar
assistência, promover a saúde, proporcionar
vigilância junto à comunidade.
2. É uma forma de atenção em Saúde Coletiva
que visa a maior equidade da assistência em
saúde e está voltada para o atendimento
ao indivíduo, à família ou à coletividade em
domicílio.
3. Como exemplo de visita domiciliar podemos
citar o comparecimento de um profissional da
equipe da saúde à residência na busca ativa
de portadores de tuberculose.
4. Auxilia na intervenção precoce da evolução
das doenças, evitando complicações e internações hospitalares desnecessárias.
5. A visita domiciliária é uma alternativa de cuidado que beneficia especialmente os idosos
com doenças incapacitantes e aqueles dependentes do auxílio de terceiros por longo período de tempo.

12. A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes.
Com relação aos princípios do SUS, assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) Os conselhos de saúde exercem um papel
importante na formulação e implementação
de políticas de saúde.
b. ( X ) A regionalização dos serviços de saúde prevê
um modelo político-administrativo centralizador, coordenado diretamente pelo Governo
Federal.
c. ( ) Os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS) devem obedecer aos princípios estabelecidos na Lei no 8.080.
d. ( ) O princípio da integralidade garante a assistência à saúde em todas as ações e serviços de
saúde e em todos os níveis de complexidade
do SUS.
e. ( ) Está prevista na Lei Orgânica da Saúde a participação da comunidade nas ações e nos serviços públicos de saúde, atuando na formulação
e no controle da execução das ações de saúde.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Prefeitura Municipal de São José

14. Sobre a avaliação das áreas de risco ambiental e
sanitário, é correto afirmar:
1. É 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.
2. Tem como uma das finalidades identificar as
medidas de prevenção e controle dos fatores
de risco ambientais relacionados às doenças
ou outros agravos à saúde.
3. Áreas contaminadas por resíduos tóxicos e
áreas com risco de desmoronamento ou deslizamento de terra pouco são consideradas no
momento da avaliação.
4. A vigilância incluiu o monitoramento de vetores, alimentos e água para consumo humano
e o controle da incidência das doenças e de
possíveis casos, que passam a servir então
como eventos sentinelas, em articulação com
análises epidemiológicas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

16. Alguns aspectos éticos devem ser considerados
na prática profissional em saúde.
Assinale a alternativa incorreta em relação ao assunto.
a. (
b.

c.

d.

e.

17. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre a malária.
(

(
(

15. Dentre as alternativas abaixo, qual não é atribuição específica do Agente de Combate a Endemias na
vigilância em saúde?
a. ( ) Orientar a comunidade no desenvolvimento
de ações que visem o controle de vetores.
b. ( ) Acompanhar e orientar os pacientes em
tratamento.
c. ( X ) Solicitar exames complementares quando
necessário.
d. ( ) Orientar a comunidade quanto ao uso de
medidas de proteção individual e familiar
para a prevenção de doenças.
e. ( ) Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade no controle de agravos e
doenças em sua área de abrangência.

) A consciência e a responsabilidade são condições indispensáveis à vida ética.
( ) A ética é a base da responsabilidade social,
expressa nos princípios e valores adotados
pelas organizações.
( ) Um exemplo de atitude ética de um cidadão
é evitar deixar água parada em recipientes e
acondicionar o lixo em local adequado.
( ) São componentes éticos da cidadania o serviço público, a saúde pública, a segurança, a
preservação do meio ambiente, o transporte,
a segurança pública.
( X ) Para que haja qualidade e ética no serviço
prestado pelo servidor público, é necessário
o esforço em atingir a finalidade do seu trabalho, independentemente de princípios legais
ou morais.

(

) O vetor da doença é o um mosquito
(Anopheles), parecido com o pernilongo que
pica as pessoas, principalmente ao entardecer
e à noite.
) A malária também é provocada por determinados tipos de fungos.
) Os principais sintomas são febre alta, calafrios
intensos que se alternam com ondas de calor
e sudorese abundante, dor de cabeça e no
corpo, falta de apetite, pele amarelada, cansaço, dores musculares e de cabeça.
) A transmissão da malária não ocorre por
transfusão de sangue contaminado, através
da placenta (congênita) para o feto e nem por
meio de seringas infectadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•V•V
V•V•V•F
V•V•F•F
V•F•V•F
F•F•F•V
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18. No que diz respeito às condições de saneamento
básico, assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) A diarreia pode ser originada por agentes
infecciosos, mas não possui relação com a
falta de saneamento básico.
b. ( ) A destruição do meio ambiente, a falta de
saneamento básico, os esgotos a céu aberto,
o lixo contaminam as populações, principalmente as crianças, causando-lhes enfermidades e até a morte.
c. ( ) Quando a população tem acesso à informação dos riscos ambientais da sua região,
aumenta a participação da comunidade na
busca das resoluções dos problemas vividos
diariamente.
d. ( ) A educação sanitária e ambiental deve tratar
de temas como coleta de resíduos, tratamento e destino final dos esgotos, distribuição, tratamento e aproveitamento racional
dos recursos hídricos e possibilidade de
reutilização da água e reciclagem de resíduos
sólidos domésticos.
e. ( ) A destruição do meio ambiente, a falta de
saneamento básico e rede de esgotos de
uma cidade têm como consequência a má
qualidade de vida e o surgimento de novas e
frequentes doenças.

19. Sistema de informação utilizado pelos profissionais das equipes da estratégia de saúde da família,
cujos dados são coletados pelos Agentes de Saúde no
ambiente domiciliar e nas unidades básicas nas áreas
cobertas pelos programas de saúde da família.
Essas informações se referem a:
a. ( ) Sistemas de Informações em Saúde (SIM).
b. ( X ) Sistema de Informação em Atenção Básica
(SIAB).
c. ( ) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN).
d. ( ) Sistema de Informações de Agravos de
Notificação (SINAN).
e. ( ) Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH-SUS).
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20. Sobre a Leishmaniose, é correto afirmar:
1. Leishmaniose visceral, também conhecida
como calazar, é provocada por parasita que
afeta órgãos internos, causando uma doença
sistêmica.
2. A leishmaniose é uma doença aguda, de
manifestação cutânea ou visceral, causada por
uma bactéria do gênero Leishmania.
3. A prevenção pode ser feita por meio de cuidados higiênicos, pulverização das casas, controle dos reservatórios e vetores, bem como
com diagnóstico e tratamento precoces.
4. As pessoas são infectadas a partir da picada
de mosquitos fêmeas que, por terem picado
pessoas infectadas ou um hospedeiro animal,
transmitem a infecção para outro ser humano.
5. O parasita migra para os órgãos viscerais
como fígado, baço e medula óssea e, se deixado sem tratamento, quase sempre resultará
na morte do indivíduo infectado. Sinais e sintomas incluem febre, perda de peso, anemia e
inchaço significativo do fígado e baço.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

21. Dentre as doenças relacionadas abaixo, assinale
aquela que não faz parte da Lista de Notificação
Compulsória.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Diabetes
Hanseníase
Febre Amarela
Acidentes por animais peçonhentos
Doença Meningocócica e outras Meningites

Prefeitura Municipal de São José

22. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) acerca da dengue.
( ) A dengue é transmitida por 2 espécies de
mosquitos, o Aeds aegypit e Aedes albopictus
os quais se reproduzem em água parada.
( ) São sintomas da dengue febre alta, dor de
cabeça, tontura, perda do paladar e dor atrás
dos olhos.
( ) O ácido acetilsalicílico (Aspirina) e dipirona
são medicamente sintomáticos indicados
para o tratamento da dengue.
( ) Os mosquitos da dengue possuem hábitos
diurno e noturno, podendo picar e transmitir
a doença tanto de dia quanto à noite.

24. A vigilância é importante instrumento na saúde
pública.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:
1. A Vigilância em Saúde representa um conjunto de ações de promoção da saúde da
população, vigilância, proteção, prevenção e
controle das doenças e agravos à saúde.
2. Promoção da saúde: conjunto de intervenções
individuais, coletivas e ambientais responsáveis pela atuação sobre os determinantes
sociais da saúde.
3. Vigilância da situação de saúde: desenvolve
ações de monitoramento contínuo do País,
Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por
estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde, contribuindo para
um planejamento de saúde mais abrangente.
4. Vigilância sanitária: conjunto de ações capazes 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 do interesse da saúde, abrangendo o
controle de bens de consumo, que direta ou
indiretamente se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e o controle
da prestação de serviços que se relacionam
direta ou indiretamente com a saúde.
5. Vigilância da saúde do trabalhador: visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio
da integração de ações que intervenham nos
agravos e seus determinantes decorrentes
dos modelos de desenvolvimento e processo
produtivos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•V
V•V•F•V
F•V•F•V
F•V•F•F
F•F•F•F

23. Com relação à epidemiologia, é incorreto afirmar:
a. ( ) Epidemia é o aumento temporário e muito
acima do esperado para a incidência de uma
determinada doença.
b. ( ) A vigilância epidemiológica é o conjunto de
ações que proporciona o conhecimento, a
detecção de mudanças nos fatores determinantes da saúde individual e coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
c. ( X ) Quando um profissional de saúde detecta um
caso suspeito de Meningite, por compor a
Lista de Notificação Compulsória, deve notificar as Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde em, no máximo, 5 dias úteis a partir da
suspeita inicial.
d. ( ) A ficha individual de notificação deve ser
preenchida sempre que há suspeita de pessoa com problema de saúde de notificação
compulsória.
e. ( ) Surto é o aumento súbito e incomum do
número de casos de uma doença em determinada área específica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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25. A dengue é uma infecção viral transmitida pelo
mosquito Aedes aegypti.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:
1. Os principais focos do mosquito da dengue
são as caixas d´água, poças de água e poços
principalmente em vasos e pratinhos de plantas, ralos, lajes e piscinas sem manutenção.
2. A larva do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, desenvolve-se em água corrente e suja.
3. O uso de repelentes é a principal forma de
combate à dengue.
4. No que diz respeito aos casos de dengue confirmados clinicamente, o agente de combate
à dengue deve orientar os pacientes a não
fazerem uso de AAS (ácido acetilsalicílico), no
intuito de evitar hemorragias.
5. A eliminação de criadouros de mosquitos
peridomiciliares é uma medida preventiva
adequada contra a dengue
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

26. Atividade que visa prestar um cuidado assistencial e educativo específico no âmbito do domicílio.
Através dela é feito um levantamento das condições
socioeconômicas em que vive o indivíduo e seus
familiares.
O texto acima refere-se à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Educação popular.
Vigilância Sanitária.
Vigilância epidemiológica.
Educação em saúde.
Visita domiciliar.
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27. A febre amarela era restrita a regiões afastadas,
hoje começa a ameaçar, cada vez mais, os centros
urbanos.
Sobre a febre amarela, é correto afirmar:
1. A febre amarela é causada por vermes.
2. É uma doença que, se não tratada precocemente e de forma adequada, pode causar a
morte do indivíduo contaminado.
3. Apresenta, dentre outros sintomas, febre alta
e vômito.
4. Uma das formas de prevenção é a eliminação
do mosquito que transmite essa doença.
5. Ainda não foram desenvolvidas vacinas contra
esse doença.
6. O contágio dá-se pela ingestão de alimentos
contaminados.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 5 e 6

28. Ocorre quando uma determinada doença transmissível atinge uma grande parte da população de
uma determinada região como um país, um continente ou mesmo o planeta inteiro.
Estamos falando de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Surto.
Epidemia.
Incidência.
Pandemia.
Endemia.

Prefeitura Municipal de São José

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre a leptospirose:
( ) A contaminação ocorre quando o indivíduo
entra em contato com a água ou o solo contaminado pela urina de animais portadores da
bactéria que causa a doença.
( ) As enchentes, tanto urbanas quanto rurais,
são a principal forma de disseminação dessa
doença.
( ) A maioria dos pacientes apresenta febre alta
com calafrios, dor de cabeça e dor muscular
principalmente nos membros inferiores e
panturrilha que, às vezes, atrapalha inclusive
a locomoção, tamanha a intensidade da dor.
Alguns outros apresentam náuseas, vômitos e
diarreia.
( ) Principais órgãos alvo são rim, fígado, cérebro
e pulmões.
( ) É uma zoonose causada por uma bactéria do
tipo Leptospira que, eliminada principalmente
na urina de roedores, permanece em coleções
de água à espera da pessoa que nela adentre.
A bactéria invade por pequenas lesões de pele
ou pelas mucosas em contato com a água.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

30. Sobre a febre amarela, é correto afirmar:
1. É uma doença causada por um arbovírus do
gênero flavivirus e transmitida por meio da
picada do mosquito.
2. E uma doença causada por um plasmodium
e transmitida principalmente por falta de
higiene básica.
3. Febre, náuseas, dor de cabeça e nos músculos
aparecem associados ao amarelamento da
pele e dos olhos do paciente. Hemorragias,
tanto internas quanto externas, podem também se manifestar.
4. Existe vacina eficaz contra a febre amarela,
que deve ser renovada a cada dez anos. Nas
áreas de risco, a vacinação deve ser feita a
partir dos seis meses de vida.
5. Seus sintomas não duram mais que 3 dias.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

V•V•V•V•V
V•V•V•F•F
V•F•V•V•V
F•V•V•F•F
F•F•V•V•F
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