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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

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 Básica Conhecimentos 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 NÃO poderá levar o Caderno de Questões, tendo direito a apenas levar o 
gabarito anotado na parte especificamente destinada a esse fim na capa da prova, sendo destacada 
e entregue no momento da saída pelo fiscal de sala”. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

AGENTE DE 

ENDEMIAS  

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

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 11 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

1. Tá na moda um tal i-meio  

2. Cruzando de norte a sul  

3. Que que é isso, minha gente!  

4. Por baixo do céu azul!  

5. Tem visagem no correio. 

6. Olho agora mais profundo  

7. Pela tela vejo letras  

8. Do outro lado do mundo. 

 

9. Pois um noviço internauta  

10. Tentou mandar u'a mensagem  

11. [Esta eu nunca entendi]  

12. O troço vira miragem  

13. Nem com lupa vejo o alvo.  

14. Olho agora mais profundo  

15. Pra saber que as letras foram  

16. Pro outro lado do mundo. 

 

17. Cheguei brabo na internet  

18. [Não me deram o manual]  

19. Pra mexer com um tal de saite  

20. Entrando por um Portal.  

21. Navegação cancelada  

22. Tomei a porta do fundo  

23. Notícia do meu i-meio  

24. Ninguém viu por este mundo. 

 

25. Clique aqui, clique acolá  

26. De olho no monitor  

27. Viagem conectada  

28. [Rede de computador]  

29. Assumo agora o controle  

30. Decolando em um segundo  

31. Com escala programada  

32. Em toda parte do mundo. 
 

SILVA FILHO, Almir Alves da. Intrnauta noviço.  
 

 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

01) Marque a informação que NÃO pode ser 

comprovada no texto. 

 

(A) O uso da internet pressupõe algum 

conhecimento prévio para saber navegar.  

(B) A internet permite que os internautas viagem 

para qualquer parte do mundo com rapidez sem 

igual.  

(C) O correio eletrônico, além de facilitar o envio e a 

recepção de mensagens, é o mais 

descomplicado e rápido meio de comunicação 

para qualquer pessoa. 

(D) As imagens mostradas no monitor ou até o 

sumiço de uma mensagem despertam nos 

principiantes, sobretudo, as mais variadas e 

estranhas sensações. 

 

02) No texto, o comportamento do enunciador do 

discurso é revelador de: 

 

(A) mudança de um estado de resistência ao novo 

para um estágio de adesão. 

(B) indisponibilidade de meios para a realização de 

um desejo. 

(C) incapacidade de gerenciar um problema de 

difícil solução. 

(D) ausência de motivação para transpor obstáculos. 

 

03) Os versos que apresentam, respectivamente, as 

ideias de tempo, intensidade, modo e lugar 

estão transcritos na alternativa: 

 

(A) “Tá na moda um tal i-meio/Cruzando de norte a 

sul/Que que é isso, minha gente!" (v. 1-3). 

(B) "Olho agora mais profundo/Pra saber que as 

letras foram /Pro outro lado do mundo." (v. 14-

16). 

(C) "Cheguei brabo na internet / [Não me deram o 

manual] / Pra mexer com um tal de 

saite/Entrando por um Portal." (v. 17-20). 

(D) "Navegação cancelada /Tomei a porta do fundo 

/Notícia do meu i-meio/Ninguém viu por este 

mundo." (v. 21-24). 

 

 

04) Sobre os recursos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) "Pela tela" (v. 7) denota causa. 

(B) "noviço" (v. 9) conota inexperiência. 

(C) "Clique" (v. 25), nas duas ocorrências, 

expressa súplica. 

(D) “Viagem” (v.27) é um termo usado no sentido 

literal. 

 

05) Do ponto de vista da norma padrão, uma das 

frases NÃO está de acordo com a norma 

gramatical de uso correto da língua: 

 

(A) “Decolando em um segundo” (v.30). 

(B) “Ninguém viu por este mundo” (v.24). 

(C) “Assumo agora o controle” (v.29). 

(D) “Tem visagem no correio” (v.5). 

 

06) No primeiro verso, ocorre a frase “Tá na moda 

um tal i-meio”. Sobre a expressão “Tá”, quanto 

às leis fonéticas, pode-se afirmar: 

 

(A) Ocorre variação fonética, ocasionada pela lei 

do menor esforço, tendência em que o falante 

promove a subtração de fonema em uma 

palavra. 

(B) Observa-se a lei da permanência da 

consoante inicial. A consoante inicial da 

palavra da língua em uso permanece igual a 

consoante inicial do vocábulo de origem. 

(C) Verifica-se a substituição de um fonema por 

outro, através de um fenômeno denominado 

sonorização. 

(D) Percebe-se que, no processo de variação, 

ocorreu a fusão de dois fonemas vocálicos 

iguais.   

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre o termo transcrito e o que denota é: 

 

(A) “Pois” (v.9) - conclusão. 

(B) “nem”  (v.13) - concessão 

(C) “Mais” (v.14) - oposição. 

(D) “Pela” (v.7) - modo 
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08) A palavra que, com a mudança de timbre da 

vogal, pode provocar a mudança de classe 

gramatical está na alternativa: 

 

(A) “moda” (v.1). 

(B) “troço” (v.12). 

(C) “Olho” (v.14). 

(D) “toda” (v.32). 

 

09) Na oração “O troço vira miragem” (v.12), a 

palavra “miragem”: 

 

(A) Completa o sentido do verbo. 

(B) É termo paciente da ação nominal. 

(C) Tem valor adverbial. 

(D) É modificador do nome. 

 

10) Marque a alternativa que apresenta ditongo 

decrescente, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

(A) “Visagem” (v.5) - “manual” (.18) - “segundo” 

(v.30). 

(B) “céu” (v.4) - “Cheguei” (v.17) - “Viagem” 

(v.27). 

(C) “que” (v.3) - “saite” (v.19) - “foram” (v.15). 

(D) “Tentou” (v.10) - “Ninguém” (v.24) - “mexer” 

(v.19).  

 

11) Do ponto de vista formal, o poema apresenta: 

 

(A) Valorização excessiva da gíria. 

(B) Uso de linguagem popular. 

(C) Sequência de imagens livres da lógica de 

causa e efeito. 

(D) Criação de neologismos. 
 

 

AS QUESTÕES 12 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Razão de ser 

 

1. Escrevo. E pronto. 

2. Escrevo porque preciso, 

3. preciso porque estou tonto. 

4. Ninguém tem nada com isso. 

5. escrevo porque amanhece, 

6. E as estrelas lá no céu 

7. lembram letras de papel, 

8. quando o poema me anoitece. 

9. A aranha tece teias. 

10. O peixe beija e morde o que vê. 

11. Eu escrevo apenas. 

12. Tem que ter por quê? 

 
LEMINSI, Paulo. In: Melhores poemas. Seleção de Fred Goes, 

Álvaro Martins. 4. Ed. São Paulo: Global, p.133. 
 

 

12) O poema enfoca 

 
(A) a responsabilidade social do artista. 
(B) o poeta como porta-voz do seu tempo. 
(C) as implicações estética da obra de arte. 
(D) a arte como uma forma de expressão 

desprovida de caráter utilitário. 

13) No penúltimo verso, o poeta usa a palavra 
“apenas”, que tem equivalência com a ideia 
antes declarada pelo termo: 

 

(A) “E pronto” (v.1). 
(B) “preciso” (v.2). 
(C) “isso” (V.4). 
(D) “céu” (v.6). 
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14) Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar: 
 
(A) “tonto” (v.3) conota sensibilidade estimulada. 
(B) “estrelas” (v.6) expressam ânsia de 

espiritualidade. 
(C) “anoitece” (v.8) equivale à morte no plano 

material. 
(D) “teias” (v.9) sugere o labirinto do mundo. 
 
15) Na expressão “Tem que ter” (v.12), o vocábulo 

“que” tem equivalência morfológica com a 
palavra da alternativa: 

 
(A) “que” (v.10). 
(B) “E” (v.1). 
(C) “de” (v.7). 
(D) “porque” (v.2). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

16) Com relação ao Microsoft Internet Explorer 
analise os itens abaixo: 

 
I- A opção Bloqueador de Pop-ups está localizado 

na guia Exibir. 
II- O comando Ctrl+K para o carregamento atual da 

página. 
III- A opção Tamanho do Texto está localizado na 

guia Editar. 
 
(A) Os itens I e II são verdadeiros. 
(B) Os itens II e III são verdadeiros. 
(C) Os itens I e III são verdadeiros. 
(D) Todos os itens são falsos. 
 
17) Observe a imagem do arquivo criado em uma 

pasta no Sistema Operacional Microsoft 
Windows 8 (Configuração padrão – idioma 
português Brasil). 
 
 

 
Considerando que este arquivo esteja selecionado, o 
procedimento para excluí-lo de forma não 
permanente, é pressionar a(s) tecla(s): 
 
(A) Ctrl+Delete. 
(B) Delete. 
(C) Shift+Delete. 
(D) Alt+Delete. 
 

18) Com relação à nomenclatura de arquivos no 

Windows, analise os itens abaixo: 

 

I- No Sistema Operacional Windows 8, os nomes 

podem conter até 286 caracteres. 

II- Ao nomear um arquivo no Windows 8, 

podemos utilizar os caracteres ( , - . 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

19) Com relação aos atalhos de teclado gerais no 

Windows 10 julgue os itens abaixo: 

 

I- Ao pressionar a tecla F4 o sistema irá 

procurar um arquivo ou uma pasta no 

Explorador de Arquivos.  

II- Ao pressionar a tecla F10 o sistema ativa a 

barra de menus no aplicativo ativo. 

III- Ao pressionar a tecla Alt+Enter irá exibir as 

propriedades do item selecionado. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

20) Com relação aos programas do ambiente 

Microsoft Office 2010 (formato padrão sem 

alterações) analise os itens abaixo: 

 

I- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Word é .DOC 

II- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Excel é .XLS 

III- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

PowerPoint é .PPT 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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21) A notificação de doenças e agravos de potencial 

risco para a saúde pública, especialmente em 

casos de surto, são uma das atribuições do 

Agente de Combate a Endemias. Nesse caso, 

qualifica-se por surto epidêmico: 

 

(A) A ocorrência de epidemias por longo período em 

determinada população 

(B) A ocorrência de casos de uma doença ou agravo 

acima da faixa esperada em um espaço 

extremamente delimitado 

(C) A ocorrência de casos de uma doença ou agravo 

de duração mais curta do que o esperado 

(D) A ocorrência de casos de uma doença ou agravo 

formada exclusivamente por casos alóctones 

 

22) Qualquer doença ou agravo espacialmente 

localizada, comumente presente entre os 

membros de uma determinada população em 

períodos de tempos esperados, cujo nível de 

incidência se situa sistematicamente dentro dos 

limites de uma faixa convencionada, em época e 

população definidos, é conhecida como: 

 

(A) Endemia 

(B) Epidemia 

(C) Pandemia 

(D) Surto Epidêmico 

 

23) Quando a ocorrência de uma doença afeta, 

simultaneamente, vários países ou mais de um 

continente, em incidência elevada acima da faixa 

normal esperada, a exemplo da infecção por 

HIV/AIDS que tem sido disseminada para várias 

populações, ainda não controlada, podemos 

dizer que existe uma: 

 

(A) Zoonose 

(B) Epidemia 

(C) Endemia globalizada 

(D) Pandemia 

 

 

 

24) Diante de um caso suspeito de dengue, o 
profissional de saúde deverá obrigatoriamente 
notificar o órgão competente de vigilância 
epidemiológica, e ambos serão responsáveis pela 
investigação do caso. O ato de investigação em 
vigilância epidemiológica trata-se de: 

 
(A) Acompanhar o caso notificado da doença até o 

possível desfecho, no intuito de 
controlar/interromper a transmissão do agente 
causal da doença na população susceptível e de 
prevenir a ocorrência de casos novos. 

(B) Preencher a ficha de notificação compulsória e 
informar ao SINAN. 

(C) Solicitar à VE para investigar a moradia do 
domiciliado notificado para investigação direta 
do caso. 

(D) Solicitar comparecimento do caso notificado para 
realização de exames complementares 
confirmatórios da doença/agravo. 

 
25) As atribuições do profissional Agente de Combate a 

Endemias (ACE) estão regulamentadas pela Lei n° 
11.350, de 05 de Outubro de 2006. A respeito das 
atribuições do ACE, analise as afirmações: 

 
I. Tem como atribuição o exercício de atividades de 

vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob 
supervisão do gestor de cada ente federado. 

II. Executa atividades de grande complexidade que 
envolve planejamento, supervisão, coordenação e 
execução de trabalhos relacionados com os 
processos do Sistema Nacional de Vigilância em 
Saúde - SNVS - de acordo com as necessidades do 
gestor municipal e do perfil epidemiológico de cada 
territorialidade. 

III. Estão relacionadas com as medidas de prevenção 
e controle de doenças e agravos transmissíveis 
e não transmissíveis. Dependendo da fonte de 
transmissão (foco) e do agente transmissor ou 
infeccioso (vetor, parasita, microrganismo ou 
agente físico-químico), essas medidas são 
desenvolvidas com o uso de manejo ambiental, 
educação em saúde e engenharias de saúde 
pública, de acordo com o perfil epidemiológico 
de cada territorialidade. 

Estão corretos apenas o(s) item(ns): 
 
(A) I 
(B) II e III 
(C) I e II 
(D) I, II e III 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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26) Ao Agente de Combate a Endemias compete 

executar ações de vigilância em saúde, que 

incluem, exceto: 

 

(A) Identificar e informar a ocorrência de agravos de 

notificação compulsória, eventos adversos e 

queixa técnica. 

(B) Mapear e referenciar geograficamente agravos, 

fatores de risco e outras informações relevantes 

para a saúde humana. 

(C) Atuar em situações de surtos de DTAs, zoonoses, 

arboviroses, ectoparasitoses e na interdição de 

serviços, áreas e possíveis reservatórios de 

agentes endêmicos de risco para a vigilância 

sanitária e epidemiológica. 

(D) Aplicar oportuna e pertinentemente a legislação 

sanitária para fins de cadastro, monitoramento e 

fiscalização de produtos, serviços de saúde, 

ambientes (incluindo o de trabalho) e outros de 

interesse da saúde. 

 

27) São exemplos de atividades de prevenção e 

controle de doenças realizadas pelo profissional 

ACE (Lei n° 1350/2006): 

 

I. Controle às doenças transmitidas pelo Aedes 

aegypti, por meio da identificação de criadouros 

do mosquito e controle à proliferação de 

mosquitos vetores com participação e 

colaboração da comunidade, mobilizando a 

população para o manejo ambiental simples no 

controle do vetor e por meio de eliminação 

mecânica, biológica ou química. 

II. Aplicação de nebulização térmica e ultra-baixo-

volume (UBV); e borrifação intradomiciliar de 

efeito residual. 

III. Notifica e encaminha, quando indicado, para a 

unidade de saúde de referência para pessoas 

acometidas por doenças transmitidas por Aedes 

aegypti e realiza o tratamento clínico por meio 

de medidas ambulatoriais diretamente 

observadas. 

 

(A) Apenas o que se afirma em I está correto. 

(B) Apenas o que se afirma em I e II está correto. 

(C) Apenas o que se afirma em III está correto. 

(D) Todas as afirmações estão corretas. 

28) Com relação às ações de controle de acidentes 

por animais peçonhentos de atribuição do 

ACE, regulamentadas pela Lei 1350/2006, 

pode-se afirmar, exceto: 
 

(A) O ACE deve realizar vistoria e inspeção em 

ambientes para identificar focos de animais 

peçonhentos; desenvolve com a população o 

trabalho de manejo ambiental para 

prevenção de acidentes por animais 

peçonhentos. 

(B) O ACE deve identificar o animal peçonhento 

que estabeleça risco à saúde pública para 

imediata extinção da espécie, como a 

Loxosceles gaucho - aranha marrom. 

(C) O ACE deve notificar e encaminhar, quando 

indicado, para a unidade de saúde de 

referência pessoas acidentadas por animais 

peçonhentos de importância epidemiológica, 

como ofidismo - acidentes por serpentes 

venenosas; escorpionismo - acidentes por 

escorpiões do gênero Tityus e araneismo - 

acidentes por aranhas. 

(D) O ACE deve identificar animais peçonhentos 

de importância epidemiológica, como 

escorpiões do gênero Tityus. 

 

29) A Lei n° 8080/90, define como o “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”. 

Estamos falando da: 
 

(A) Notificação Compulsória  

(B) Vigilância Sanitária 

(C) Vigilância Epidemiológica 

(D) Vigilância Ambiental 

 

30) Constitui-se como uma doença de notificação 

compulsória imediada, em período de até 24 

horas, segundo a Portaria Nº 1.271, de 6 de 

Junho de 2014: 
 

(A) Cólera 

(B) Febre Amarela 

(C) Febre de Chikungunya 

(D) Hepatites Virais e Medicamentosas 
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31) O controle ao vetor Aedes aegypti tem sido uma 

das ações mais disseminadas nos últimos meses, 

devido ao seu potencial transmissor à diversos 

agravos de importância para a saúde pública 

mundial, especialmente nos países tropicais. 

Constituem-se doenças/agravos transmitidos 

por esse agente: 

 

(A) Dengue e Febre de Chikungunya 

(B) Zika Vírus e Dengue 

(C) Febre Amarela e Febre de Chikungunya 

(D) Todas as alternativas acima estão corretas 

 

32) Fazem parte das ações/objetivos da Vigilância 

Epidemiológica em caso de Dengue: 

 

I. Reduzir a infestação pelo Ae. Aegypti e reduzir a 

incidência da Dengue 

II. Reduzir a letalidade por Febre Hemorrágica da 

Dengue – FHD. 

III. Notificar compulsoriamente e de investigar 

obrigatoriamente casos de dengue, 

principalmente quando se tratar dos primeiros 

casos diagnosticados em uma área ou quando se 

suspeitar de FHD. 

 

(A) Apenas I e II 

(B) Apenas I 

(C) I, II e III. 

(D) Apenas II 

 

33) De acordo com o calendário básico de vacinação, 

assinale a alternativa correta a respeito da 

vacina que previne a criança contra meningite: 

 

(A) Meningicóccica C e deve ser administrada aos 3 

e 5 meses. 

(B) Meningocóccica 10V e deve ser administrada aos 

2, 4 e 6 meses. 

(C) Pneumocócica C e deve ser administrada aos 3 e 

5 meses. 

(D) Pneumocócica C e deve ser administrada aos 2, 4 

e 6 meses. 

34) Segundo o Programa Nacional de 

Imunizações a vacina contra Hepatite A 

passou a compor o calendário nacional de 

vacinação com novo esquema em 2016, 

devendo ser administrada prioritariamente 

na infância em dose única aos: 
 

(A) 12 meses  

(B) 15 meses 

(C) 4 anos 

(D) 6 meses 

 

35) A malária é uma doença infecciosa febril 

aguda, cujos agentes etiológicos são 

protozoários transmitidos por vetores. O 

quadro clínico típico é caracterizado por 

febre alta, acompanhada de calafrios, 

sudorese profusa e cefaleia, que ocorrem em 

padrões cíclicos, dependendo da espécie do 

agente etiológico. A alternativa que 

corresponde ao agente etiológico e vetor, 

respectivamente, da malária é: 
 

(A) Espécies de Plasmodium; Mosquitos do 

gênero Anopheles 

(B) O Tripanossoma cruzi;  Barbeiro 

(C) Espécies de Plasmodium; Mosquitos do 

gênero Cullex 

(D) Espécies de Tripanossoma; Barbeiro 

 

36) Segundo as ações de vigilância 

epidemiológica para o bloqueio da cadeia de 

transmissão da Hanseníase torna-se 

necessário a investigação dos casos 

notificados e seus contatos, pois essa doença 

pode ser transmitida por meio da seguinte 

via: 
 

(A) Água e alimentos contaminados 

(B) Contato com as lesões, pele a pele, com o 

indivíduo infectado 

(C) Aérea, por meio de gotículas de saliva, 

espirro ou tosse expelidas pelo indivíduo 

infectado. 

(D) Fecal-oral e por meio de fômites 

contaminados no meio ambiente. 
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37) A Raiva Humana é uma zoonose viral, que se 

caracteriza como uma encefalite progressiva 

aguda e letal. Apresenta letalidade de 

aproximadamente 100% e alto custo na 

assistência às pessoas expostas ao risco de 

adoecer e morrer. Apesar de conhecida desde a 

Antiguidade, a Raiva continua sendo um 

problema de saúde pública nos países em 

desenvolvimento. São medidas de controle a 

essa doença: 

 

I. Prevenção da Raiva transmitida em áreas urbanas 

ou rurais, por animais domésticos, mediante 

manutenção de altas coberturas vacinais nesses 

animais, por meio de estratégias de rotina e 

campanhas. 

II. Vacinação para profilaxia em todas as crianças e 

adultos sem comprovação prévia, com o 

esquema de três doses aos 0, 6 e 12 meses. 

III. Captura e eliminação de cães de rua, com vistas a 

bloquear a cadeia de transmissão, sendo estes 

um dos principais vetores da raiva na zona 

urbana. 

IV. Detectar precocemente áreas de circulação do 

vírus em animais (urbanos e silvestres), tais 

como gatos, cachorros e morcegos, visando 

impedir a ocorrência de casos humanos. 

 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

(D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

 

38)  Trata-se de uma doença infecciosa febril de 

início abrupto, que pode variar desde um 

processo inaparente até formas graves, com alta 

letalidade. O principal reservatório é constituído 

pelos roedores sinantrópicos das espécies Rattus 

norvegicus (ratazana ou rato-de-esgoto), Rattus 

rattus (rato de telhado ou rato preto) e 

Musmusculus (camundongo ou catita). A infecção 

humana resulta da exposição direta ou indireta à 

urina de animais infectados. Estamos falando da 

seguinte doença: 

 

(A) Esquistossomose 

(B) Leishmaniose Visceral 

(C) Leptosprose 

(D) Febre tifoide 

39) Doença infecciosa conhecida como úlcera de 

Bauru, não contagiosa, causada por 

protozoários do gênero Leishmania, de 

transmissão vetorial, que acomete pele e 

mucosas.  É primariamente uma infecção 

zoonótica que afeta outros animais que não o 

homem, o qual pode ser envolvido 

secundariamente. O combate aos insetos 

flebotomíneos constitui-se uma das 

principais formas de prevenção. Estamos 

falando da: 

 

(A) Leishmaniose Tegumentar 

(B) Leishmaniose Visceral 

(C) Doença de Chagas 

(D) Rubéola 

 

40) O sarampo é uma doença de notificação 

compulsória em âmbito nacional, tendo como 

objetivo em vigilância epidemiológica a 

identificação precoce de casos para adoção 

das medidas de prevenção e controle, bem 

como identificar e monitorar as demais 

condições de risco. Tem-se como uma das 

principais medidas de prevenção e controle 

desta doença: 

 

(A) A vacinação contra o sarampo, por meio do 

esquema básico da vacina tríplice viral (SRC), 

recomendada ainda na infância a primeira 

dose aos 12 meses de vida.  

(B) O combate ao vetor, mosquitos do gênero 

Anopheles. 

(C) A vacinação contra o sarampo, por meio do 

esquema básico da vacina tríplice bacteriana 

(DTP), recomendada ainda na infância a 

primeira dose aos 6 meses de vida. 

(D) O bloqueio da cadeia de transmissão por meio 

de reservatórios de água, solo e alimentos 

contaminados com os ovos do agente 

infeccioso. 
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