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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

AGENTE DE 

ENDEMIAS  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

Nosso tempo 

A Osvaldo Alves

1 
1. Este é tempo de partido,  

2. tempo de homens partidos. 

 

3. Em vão percorremos volumes, 

4. Viajamos e nos colorimos. 

5. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

6. Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

7. As leis não bastam. Os lírios não nascem 

8. da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 

9. na pedra. 

 

10. Visito os fatos, não te encontro. 

11. Onde te ocultas, precária síntese, 

12. penhor de meu sono, luz 

13. dormindo acesa na varanda? 

14. Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo 

15. sobe ao ombro para contar-me 

16. a cidade dos homens completos. 

 

17. Calo-me, espero, decifro,  

18. As coisas talvez melhorem.  

19. São tão fortes as coisas! 

 

20. Mas eu não sou as coisas e me revolto. 

21. Tenho palavras em mim buscando canal,    

22. são roucas e duras, 

23. irritadas, enérgicas, 

24. comprimidas há tanto tempo, 

25. perderam o sentido, apenas querem explodir. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 12. ed. Rio 

http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=204243 
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01) No texto, está presente a ideia de 

 

(A) desesperança no futuro. 

(B) medo do que está por vir. 

(C) acomodação em face da realidade observável. 

(D) inquietação diante do caos que rege o mundo. 

 

02) O sujeito poético, no texto, revela-se 

 

(A) alheio ao que se passa a sua volta. 

(B) revoltado por não ter perspectivas imediatas. 

(C) desejoso de reverter a ordem das coisas. 

(D) contraditório ante a postura tomada em 

relação aos fatos. 

 

03) A forma verbal transcrita à esquerda que pode 

ser substituída, mantendo-se o seu sentido 

original, pela expressão indicada à direita é: 

 

(A) melhorem" (v. 18) - possam melhorar. 

(B) “percorremos” (v.3) - tínhamos percorrido 

(C) "pedem" (v. 6) - estavam pedindo 

(D) "ocultas" (v. 11) - terias ocultado 

 

04) No texto, 

 

(A) o vocábulo "nenhum" (v. 14) equivale a 

qualquer. 

(B) a palavra "precária" (v. 11) conota debilidade. 

(C) a oração "Calo-me" (v. 17) exprime apatia. 

(D) o termo "talvez" (v. 18) sugere desânimo. 

 

05)  

 

 

 

 

Nesses versos, os termos em negrito são 

identificados respectivamente como 

 

(A) particípio  e  adjetivo. 

(B) substantivo  e adjetivo. 

(C) particípio  e substantivo. 

(D) substantivo e substantivo. 

 

06) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

(A) Os termos "vão" (v. 3) e "são" (v. 22) têm o 

mesmo valor morfológico. 

(B) A expressão "precária síntese" (v. 11) tem 

função apositiva. 

(C) O termo "acesa" (v. 13) exerce função 

predicativa. 

(D) As expressões "as coisas" (V. 19) e "as coisas" 

(v. 20), possuem função subjetiva. 

07) A frase em que é admissível alteração na 

colocação do pronome átono, podendo ocorrer 

a próclise ou a ênclise é: 

 

(A) “Visito os fatos, não te encontro.”. (v.10). 

(B) “Calo-me, espero, decifro,” (v.17). 

(C) “Onde te ocultas” (v.11). 

(D) “sobe ao ombro para contar-me” (v.15). 

 

08) Sobre a frase “São tão fortes as coisas! 

(v.19), pode-se afirmar. 

 

(A) O nome é núcleo do predicado. 

(B) “tão” é um modificador do verbo. 

(C) “as coisas” funciona como predicativo. 

(D) A oração não tem sujeito. 

 

09) O texto permite considerar correta a 

alternativa: 

 

(A) A forma verbal “perderam” (v.25) expressa 

uma ação atribuída a um ser indeterminado. 

(B) O termo “precária síntese” (v.11) tem valor 

enfático. 

(C) O vocábulo “nenhum” (v.14) se colocado após 

o nome com o qual se relaciona, altera o 

sentido da frase. 

(D) Em “...há tanto tempo” (v.24)  apresenta 

verbo impessoal. 

 

10) Observe as frases a seguir: 

 

I. “As coisas talvez melhorem.” (.v.18)  

“São tão fortes as coisas!” (v.19). 

II. “Mas eu não sou as coisas e me revolto.” 

(v.20). 

 

Em relação ao I, o  fragmento II expressa uma 

ideia de: 

 

(A) Adição 

(B) ressalva 

(C) conclusão 

(D) explicação 

 

11) No texto, a palavra “Miúdas” (v.14) exerce a 

mesma função sintática que a expressão: 

 

(A) “dos homens” (v.16). 

(B) “de empréstimo” (v.14). 

(C) “da lei.” (v.8). 

(D) “enérgicas,” (v.23). 

 

 

 

"Este é tempo de partido, 

tempo de homens partidos" (v. 1 -2) 
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12) Atente para a frase seguinte: 

 

“Mas eu não sou as coisas e me revolto.” (v.20). 

 

Sobre a frase em destaque é correto afirmar: 

 

(A) É um período composto por subordinação. 

(B) O sujeito da primeira oração está oculto. 

(C) A palavra “coisas” completa o verbo. 

(D) O sujeito da segunda oração é elíptico. 

 

13)  

 “Os homens pedem carne” (v.6). 

 “Visito os fatos” (v.10). 

 “perderam o sentido” (v.25). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito 

podem ser substituídos, respectivamente, por: 

 

(A) lhe / lhes / o. 

(B) na / lhes / no. 

(C) a / os / lhe. 

(D) na / os / no. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 

À TIRINHA ABAIXO 

TEXTO 

 

 

GOUVEIA, Luís Augusto. Fala, menino! 

 

14) Essa tira enfoca: 

 

(A) um pedido de ajuda diante da iminência de 

um problema. 

(B) uma representação hiperbólica do conflito de 

alguns estudantes em face do Vestibular. 

(C) uma crítica indireta aos que se desequilibram 

em decorrência de problemas corriqueiros. 

(D) o sarcasmo de um ser insensível, que ignora o 

compromisso de alguém ser aprovado nos 

exames a que se submete. 

 

 

 

 

 

 

15) Diante da situação apresentada no texto, uma 

possível fala do personagem ouvinte, para 

acalmar o nervosismo do seu interlocutor, 

poderia ser expressa: 

 

(A) pelo adágio: "Muito vento é sinal de pouca 

chuva". 

(B) pelo ditado: "0 pé que não caminha não dá 

topada". 

(C) pelo provérbio: "Depois da tempestade, vem a 

bonança". 

(D) pela máxima: "Quem semeia vento colhe 

tempestade". 

 

QUESTÕES INFORMÁTICA – 16 a 20 

 

 

16) Analise as afirmativas abaixo em relação ao 

sistema de computação: 

 

I- Uma das características marcantes dos 

dispositivos de armazenamento é o endereço 

de acesso a uma determinada parte (ou 

posição) do dispositivo ou da memória. 

II- Os dispositivos de ENTRADA ou SAÍDA servem 

basicamente para permitir que os sistemas de 

computação se comuniquem com o mundo 

exterior, realizando ainda, além da 

interligação, a conversão das linguagens do 

sistema para a linguagem do meio exterior e 

vice-versa. 

III- O componente do sistema de computação 

responsável pelo armazenamento das 

informações introduzidas pelo componente de 

ENTRADA é denominado Unidade Central de 

Processamento (UCP). 
 

(A) É desacertado o que ser afirma no item I. 

(B) É desacertado o que ser afirma no item II. 

(C) É desacertado o que ser afirma no item III. 

(D) Nenhum item está desacertado. 

 

17) São computadores pequenos que permitem os 

acessos de diversos usuários 

simultaneamente. São projetados para 

atender à necessidade das organizações de 

pequeno e médio porte. Este tipo de 

computador precisa ter um bom 

processamento para poder tratar todas as 

informações que recebe dos terminais 

conectados a ele. O tipo de computador 

descrito é: 
 

(A) Computador Midrange. 

(B) Computador Handheld. 

(C) Computador Mainframe. 

(D) Computador de Grande Porte. 
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18) Para o devido funcionamento de um 

computador precisamos de uma entrada de 

dados. Supondo uma situação de um usuário 

que digita um texto através de um teclado 

conforme informações abaixo responda o que 

se pede: 

 

Passo 01 - O usuário digita alguma informação no 

teclado. 

Passo 02 – Uma vez que há alguma entrada de 

informação no computador, a informação será 

enviada para o processador. 

Passo 03 – O processador analisará os dados, 

podendo realizar algum processamento. 

 

Qual a via de comunicação que transmite os dados 

para o processador conforme execução do passo 

02? 

 

(A) O processador. 

(B) O barramento. 

(C) A memória principal. 

(D) A memória secundária. 

 

19) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

Microsoft Excel 2010: 

 

I- Função NÃO inverte o valor lógico do 

argumento. 

II- Função OU retorna FALSO se um dos 

argumentos for FALSO. 

III- Função PROCV procura na primeira linha de 

uma matriz e se move ao longo da coluna 

para retorna o valor de uma célula. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Existem dois itens verdadeiros. 

 

20) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos no Windows 8: 

 

I- O atalho Ctrl+Insert copia o item 

selecionado. 

II- O atalho Ctrl+R renomeia o item selecionado. 

III- O atalho Ctrl+D exclui o item selecionado e 

movê-lo para a Lixeira. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 a 40 

 

 

21) De acordo com a Lei 11.350/2006 que versa 
em seu Art. 7o  que o Agente de Combate às 
Endemias deverá preencher os seguintes 
requisitos abaixo para o exercício da sua 
atividade, EXCETO 

 

(A) Haver concluído o Ensino Médio 
(B) Haver concluído o Ensino Médio e o curso 

introdutório de formação inicial 
(C) Haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada; 
e haver concluído o ensino fundamental. 

(D) Haver concluído apenas o ensino fundamental 

com aproveitamento é o essencial. 
 
22) De acordo com a Lei 11.350/2006 em seu 

Art. 9o  explicitando que a contratação de 
Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes 
de Combate às Endemias deverá ser 

precedida de processo seletivo público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para o 
exercício das atividades, que atenda aos 
princípios de: 

 

I. Legalidade 
II. Impessoalidade 
III. Moralidade 

IV. Publicidade 
V. Eficiência. 
 

Após análise dos itens acima podemos concluir 
que: 

 
(A) Apenas I, II e III estão corretos 
(B) Apenas II, III e V estão corretos 
(C) Apenas III, IV e V estão corretos 
(D) I, II, III, IV e V estão corretos. 

 
23) Os planos de carreira dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias deverão obedecer 
dentre outras às seguintes diretrizes: 
EXCETO 

 

(A) Remuneração paritária dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias; 

(B) Definição de metas dos serviços e das 
equipes; 

(C) Capacitação e elevação da produtividade dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 

de Combate às Endemias; 
(D) Estabelecimento de critérios de progressão e 

promoção; 
 

 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 9 
  

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

24) A adoção de modelos e instrumentos de 

avaliação que atendam à natureza das 

atividades, assegurados dentre outros todos 

os princípios abaixo, EXCETO. 

 

(A) Transparência do processo de avaliação, 

assegurando-se ao avaliado o conhecimento 

sobre todas as etapas do processo e sobre o 

seu resultado final; 

(B) Periodicidade da avaliação. 

(C) Distribuição do servidor para a execução dos 

objetivos do serviço. 

(D) Adequação aos conteúdos ocupacionais e às 

condições reais de trabalho, de forma que 

eventuais condições precárias ou adversas de 

trabalho não prejudiquem a avaliação. 

 

25) Todas as afirmações abaixo sobre a Lei 

11.350/2006 estão corretas, EXCETO. 
 

(A) O piso salarial profissional nacional é o valor 

abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios não poderão fixar o 

vencimento inicial das Carreiras de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias para a jornada de 40 

(quarenta) horas semanais. 

(B) O piso salarial profissional nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 

de Combate às Endemias é fixado no valor de 

R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. 

(C) A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 

exigida para garantia do piso salarial previsto 

nesta lei deverá ser integralmente dedicada a 

ações e serviços de promoção da saúde, 

vigilância epidemiológica e combate a 

endemias em prol das famílias e comunidades 

assistidas, dentro dos respectivos territórios 

de atuação, segundo as atribuições previstas 

nesta lei. 

(D) O piso salarial profissional nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 

de Combate às Endemias é fixado no valor de 

R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, 

podendo sofrer redução de acordo com as 

peculiaridades da gestão municipal. 

 

26) A leptospirose é uma doença infecciosa 

causada por bactérias do complexo Leptospira 

interrogans. O meio de transmissão mais 

frequente pelo qual a Leptospira atinge o 

homem é a 
 

(A) Mordedura de roedores. 

(B) Secreção das vias aéreas superiores. 

(C) Picada de pulgas de roedores. 

(D) Água contaminada com urina de roedores. 

27) Conforme a Lei 8080/90, a redistribuição de 

responsabilidades entre os três níveis de 

governo, com ênfase na municipalização, e a 

organização dos serviços de saúde em níveis 

crescentes de complexidade, com referência e 

contra referência, é o que chamamos de: 

 

(A) Descentralização e integralidade. 

(B) Regionalização e equidade. 

(C) Descentralização e hierarquização. 

(D) Integralidade e hierarquização. 

 

28) Qual princípio do SUS é entendido de acordo 

com as características abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Integralidade. 

(B)  Descentralização 

(C) Hierarquização. 

(D) Municipalização 

 

29) Todas as afirmações abaixo sobre os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O princípio doutrinário do SUS (Sistema Único 

de Saúde), que acabou diretamente com os 

privilégios no direito de acesso aos serviços 

públicos de saúde, antes restrito quase 

exclusivamente aos trabalhadores do mercado 

formal, é a descentralização. 

(B) Um dos princípios operacionais do Sistema 

Único de Saúde (SUS) é a universalidade. 

(C) O investimento maior onde houver maior 

carência, visando a diminuir as desigualdades 

denomina-se equidade. 

(D) De acordo com o SUS, o princípio de 

integralidade significa considerar a pessoa 

como um todo, atendendo a todas as suas 

necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada pessoa é um todo indivisível e integrante 

de uma comunidade 

 As unidades prestadoras de serviço formam 

um todo indivisível e devem ser capazes de 

prestar assistência integral 

 O homem é um ser integral, biopsicossocial, e 

será atendido com visão holística. 
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30) A raiva é uma infecção viral mortal 

transmitida para seres humanos a partir da 

saliva de animais infectados – geralmente por 

uma mordida. Qual das alternativas abaixo 

apresenta o gênero e a família 

correspondentes, respectivamente, ao vírus 

da raiva humana? 

 

(A) Lyssavírus e Rahbdoviridae 

(B) Mobillivírus e Paramixoviridae 

(C) Flavivírus e Flaviviridae 

(D) Enterovírus e Picornaviridae 

 

31) Vigilância epidemiológica é um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes de 

saúde individual ou coletiva, com a finalidade 

de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

Todas as afirmações abaixo sobre a vigilância 

Epidemiológica estão corretas, EXCETO. 

 

(A) À finalidade da investigação epidemiológica é 

orientar a adoção de medidas de controle das 

doenças em tempo hábil. 

(B) A investigação epidemiológica deve ser 

iniciada somente a partir de casos suspeitos, 

confirmados e de portadores de infecção. 

(C) O Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SNVE) foi constituído pela Lei 

n.º 6.259/1975, por recomendação da 5.ª 

Conferência Nacional de Saúde. O nível 

central de atuação do SNVE e a Organização 

Mundial de Saúde  

(D) Em relação ao Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica, o principal propósito da 

transferência de recursos fundo a fundo do 

Ministério da Saúde para as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde é 

Proporcionar autonomia financeira, 

administrativa e técnica para o 

desenvolvimento das atividades 

descentralizadas da vigilância epidemiológica. 

 

32) São dentre outras as atribuições do Agente de 

Endemias: 

 

I. Realizar a pesquisa larvária em imóveis para 

levantamento de índice. 

II. Realizar a eliminação de criadouros. 

III. Utilizar corretamente os equipamentos de 

proteção individual indicados para cada 

situação. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) I, II e III estão corretas 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas II e III estão corretas 

(D) Apenas I e III estão corretas 
 

33) A Malária é uma doença infecciosa febril 

aguda transmitida pela picada da fêmea do 

mosquito Anopheles, infectada por 

Plasmodium. Sobre essa doença um dos 

objetivos do Agente de endemia é de orientar 

a comunidade quanto ao uso de mediadas de 

proteção individual e ordenamento do meio 

ambiente para combater o vetor na fase 

imatura, como todos abaixo, EXCETO. 
 

(A) Orientar o uso de medidas de proteção 

individual e familiar na prevenção da malária. 

(B) Realizar ações de educação em saúde e 

mobilização social. 

(C) Drenagem de pequenos criadouros; Aterro de 

criadouros; Aumento do fluxo da água e 

Limpeza da vegetação aquática. 

(D) Indicação do medicamento para as pessoas 

infectadas, bem como a dosagem correta e a 

duração do tratamento. 
 

34) Doença de alta letalidade que afeta o homem 

e outros animais. É transmitida pela fêmea do 

inseto flebotomíneo, conhecido popularmente 

como mosquito palha, que, quando infectado, 

transmite o protozoário causador da doença. 

As características descritas são de qual 

doença abaixo? 
 

(A) Doença de chagas. 
(B) Febre amarela. 
(C) Leishmaniose. 

(D) Leptospirose. 
 

35) Em relação ao Aedes aegypti, todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 
 

(A) Suas larvas têm quatro estágios evolutivos. A 

duração da fase larvária depende da 

temperatura, disponibilidade de alimento e 

densidade das larvas no criadouro. 

(B) Ele é essencialmente silvestre, sendo 

encontrado em maior abundância nas 

florestas e em áreas rurais e, raramente, nos 

centros urbanos. 

(C) Seu ciclo de vida compreende quatro fases: 

ovo, larva (quatro estágios larvários), pupa e 

adulto. 

(D) Os ovos são depositados pela fêmea nas 

paredes internas dos depósitos que servem 

como criadouros, próximos à superfície da 

água. 
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36) Tem que ser iniciada imediatamente após a 

notificação de caso isolado ou agregado de 
doença/agravo, seja ele suspeito clinicamente 
declarado, ou mesmo contato, para o qual as 
autoridades sanitárias considerem necessário 
dispor de informações complementares. Está 
se falando de: 

 

(A) Investigação epidemiológica 
(B) Inquérito 
(C) Pesquisa científica 
(D) Surto 
 
37) Elevação do número de casos de uma doença 

ou agravo, em um determinado lugar e 
período de tempo, caracterizando, de forma 
clara, um excesso em relação à frequência 
esperada é: 

 
(A) Surto 
(B) Epidemia 

(C) Endemia 
(D) Pandemia 
 
38) Todas as afirmações abaixo sobre 

determinadas doenças estão corretas, 
EXCETO. 

 

(A) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de 
natureza viral, grave, transmissível e 
extremamente contagiosa, muito comum na 
infância. O vírus do sarampo pertence ao 
gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae. 
O único reservatório é o homem. 

(B) O tétano é uma toxiinfecção causada pela 
toxina do bacilo tetânico, introduzido no 
organismo através de ferimentos ou lesões de 
pele (traumático, cirúrgico, dentário, 
queimaduras, injeções, etc.). A doença 
apresenta-se sob a forma generalizada ou 
localizada. 

(C) As hepatites virais são um importante 
problema de saúde pública, apresentando 
distribuição universal e magnitude que varia 
de região para região.  

(D) As principais medidas de controle das 
hepatites virais de transmissão sanguínea e 
sexual constituem-se na adoção de vacinas 

para sua erradicação 
 

 
39) Na Dengue clássica os primeiros sinais podem 

surgir de 3 a 15 dias após a picada do 
mosquito, e além da febre pode apresentar os 

seguintes sintomas: 
 

I.  
 
 
 
 

 
 
 

II. 

 
 
 
 
 
 
III. 

 
 
 
 
 
 

IV.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Após análise dos sintomas acima podemos concluir 
que: 
 
(A) Apenas I, II e IV estão corretos 
(B) I, II, III e IV estão corretos. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 
(D) Apenas I, III e IV estão corretos 
 
40) Assinale a alternativa INCORRETA em 

relação às doenças descritas abaixo. 
 

(A) Doença de Chagas é uma inflamação causada 
por um parasita encontrado em fezes de 
insetos. É também conhecida como 
tripanossomíase americana e chaguismo. 
Recebeu esse nome graças ao seu 
descobridor, o médico brasileiro Carlos 
Chagas. 

(B) A meningite é uma inflamação das meninges, 
que são as membranas que envolvem o 
cérebro. Existem diversos tipos de meningite, 
e para cada um deles há causa e sintomas 
específicos. 

(C) Esquistossomose Mansônica é uma doença 
parasitária causada, no Brasil, pelo 

Leishmania, parasitas que vivem e se 
multiplicam no interior das células que fazem 

parte do sistema de defesa do indivíduo, 
chamadas macrófagos. O período de 
incubação geralmente é de quatro a seis 
semanas após a infecção. 

(D) Tracoma é uma doença oftálmica, que afeta a 
conjuntiva, córnea dos olhos e pálpebras, 
levando a uma inflamação crônica. A etiologia 
é bacteriana, uma variedade da Chlamydia 
trachomatis, uma bactéria gram-negativa, 
intracelular obrigatória e que leva a uma 
hipertrofia dos folículos, hipertrofia papilar e 

formação de um pano, que resulta na 
formação de uma cicatriz e até em cegueira. 

 


