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A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AGENTE DE ENDEMIAS 
 

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.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

MENTE SADIA 

 

Experimente jogar uma pelada depois de meses sem chegar perto da bola. As 1 

dores musculares do dia seguinte são o sinal de que seu corpo está atrofiado. O 2 

mesmo vale para a mente. 3 

Assim como o resto do corpo, o cérebro também envelhece. Ao longo dos anos, 4 

essa massa de 1,4Kg não escapa dos ataques dos radicais livres e de outros danos 5 

celulares. Como consequência, os neurônios ficam cada vez mais frágeis, até que 6 

começam a morrer. Aos poucos, o cérebro vai encolhendo e perdendo parte de seus 7 

86 bilhões de neurônios. De acordo com uma pesquisa recente da University of 8 

Western Ontário, no Canadá, depois dos 26 anos o órgão perde 20 gramas por década. 9 

Ou seja: depois dos 80 anos, o cérebro já perdeu quase 10% de sua massa – e isso está 10 

relacionado a sintomas clássicos do envelhecimento, como a perda de memória de 11 

curto prazo. 12 

 [...] Quando o cérebro está ativo, imerso em atividades intelectuais, a corrosão 13 

do órgão, aparentemente, é menor. “Quanto mais os neurônios são usados, mais 14 

fortes ficam as conexões entre eles”, explica o neurologista Norberto Frota, 15 

presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Entre as atividades que ele 16 

recomenda estão jogos de tabuleiro, palavras cruzadas, estudar uma língua nova e até 17 

mesmo discutir política. E é preciso pegar pesado. “Não basta ler um livro. O ideal é 18 

fazer um resumo ou contar a história para alguém. É necessário processar a 19 

informação”, afirma. 20 

Incorporar desafios mentais na rotina pode, além de prevenir, até mesmo 21 

reverter o envelhecimento cerebral que já está em andamento. 22 

 

Adaptado de DOSSIÊ SUPERINTERESSANTE. FOREVER YOUNG – MENTE SADIA, ed. 359-A, 

abr. 2016, p.38-39.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01)  O texto sugere que: 
 
A) O aparecimento de sinais do envelhecimento não 

está relacionado à perda de neurônios, mas à falta de 
cuidados com a alimentação. 

B) A perda de massa encefálica, ao longo dos anos, não 
compromete a memória dos seres humanos. 

C) Existem muitas dúvidas sobre os processos de 
prevenção e reversão do envelhecimento cerebral. 

D) Permanecer com o cérebro ativo, colocando os 
neurônios em funcionamento ajuda não só na 
prevenção, mas também na reversão do processo de 
envelhecimento.  

 
02)  “Experimente jogar uma pelada depois de meses 

sem chegar perto da bola. As dores musculares do 
dia seguinte são o sinal de que seu corpo está 
atrofiado. O mesmo vale para a mente.” (L. 2/3)     

   
No trecho acima, a função de linguagem 
predominante é: 

 
A) Referencial 
B) Conativa  
C) Fática 
D) Metalinguística 
 
03)  A palavra cujo sentido mais se aproxima de 

“imerso” ( L. 13 ) é: 
 
A) Emerso 
B) Disperso 
C) Desatento 
D) Submerso  
 
04)  Indique a alternativa que apresenta uma expressão 

de uso coloquial: 
 
A) “Ao longo dos anos” (L.4) 
B) “Ou seja” (L.10) 
C) “Pegar pesado” (L.18)   
D) “De acordo” (L.8) 
 
05)  Assinale a alternativa em que há equivalência entre 

o termo destacado e a ideia que ele exprime: 
 
A) “Assim como” (L.4) – Comparação   
B) “Aos poucos” (L.7) – Conformidade    
C) “De acordo com” (L.8) – Proporção 
D) “Aparentemente” (L.14) – Condição  
 
06)  Marque a alternativa que contém APENAS 

vocábulos que obedecem à mesma regra de 

acentuação gráfica da palavra “história” (L.19): 

 

A) “Língua” (L. 17) – “Neurônios” (L.14)   
B) “Cérebro” (L.7) – “Alguém” (L.19) 
C) “Clássicos” (L.11) – “Frágeis” (L.6) 
D) “Canadá” (L.9) – “Consequência” (L.6) 
 

07)  Em todas as frases as palavras destacadas estão 
empregadas corretamente, EXCETO em: 

 
A) O mau político, às vezes, se sai mal nas eleições. 
B) Não posso mudar o mundo, mas posso contribuir 

para que ele seja mais justo. 
C) Por que o Brasil está em decadência? Não se sabe o 

porque dessa situação.  
D) Isso vem acontecendo há muito tempo, mas daqui a 

alguns anos tudo mudará. 
 
08)  A respeito da concordância nominal e verbal, 

coloque (V) ou (F) nos parênteses, conforme a 
afirmativa seja VERDADEIRA ou FALSA. 

 
(  ) Faltam ainda muitos dias para as Olimpíadas. 
(  ) As coreografias são as mais belas possível. 
(  ) Às vezes, era solicitado outros tipos de esporte. 
( ) É proibida a entrada de estranhos no vestuário dos 

atletas. 
 
Marque a alternativa com a sequência CORRETA: 
 
A) V-F-F-V   
B) F-F-V-V 
C) V-F-V-F 
D) F-V-V-F 
 
09)  “Incorporar desafios mentais na rotina pode, além 

de prevenir, até mesmo reverter  o envelhecimento 
cerebral que já está em andamento.” (L.21/22) 

      
      A respeito da frase acima, pode-se afirmar, 

corretamente, que: 
 
A) A classificação morfológica do vocábulo “que” é 

pronome relativo.   
B) Quanto à predicação “reverter” é um verbo transitivo 

indireto. 
C) “Em andamento” é uma locução adverbial de 

intensidade. 
D) A forma verbal “está” pode ser substituída por estar, 

sem prejuízo para a correção do texto. 
 
10)  Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparecem: 

 

“O valor dignidade da pessoa humana é um 

fundamento constitutivo do direito de cada indivíduo 

_____ igual liberdade, e _____ é, desde o advento do 

constitucionalismo, a chave da resolução dos 

complexos problemas suscitados pela relação entre 

_____ confissões religiosas e o Estado.” 

 

A) à; aquela; às 

B) a; essa; as 

C) a; esta; às 

D) à; esta; as 
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ÁREA LIVRE 

 

 

11) A linha de sucessão presidencial do Brasil é 

uma ordem de sucessão que define quem substitui 

ou sucede o presidente da República Federativa do 

Brasil mediante morte, incapacidade, suspensão, 

renúncia, impedimento ou viagem do presidente 

titular. A Constituição Federal estabelece que o vice-

presidente sucede definitivamente o presidente 

quando este morre, renúncia ou é removido do 

cargo. Depois dele, também fazem parte da linha 

sucessória os presidentes do (a):  

 

A) Presidente do STF, Presidente do Senado, Presidente 

da Câmara dos Deputados; 

B) Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do 

Senado, Presidente do STF; 

C) Ministro Chefe da Casa Civil, Presidente do TSE, 

Presidente do STF; 

D) Presidente do Senado, Presidente do STF, Presidente 

da Câmara dos Deputados. 

 

12) Um atentado, na Europa, deixou 129 mortos. Com 

conexão aparente com o grupo terrorista "Estado 

Islâmico", foi em novembro de 2015 e ainda hoje põe 

o mundo em estado de alerta. O atentado ocorreu 

em: 

 

A) Paris; 

B) Londres; 

C) Berlim; 

D) Lisboa. 

 

13) A campanha para a presidência da república nos EUA 

opôs em polarização duas candidaturas. São elas: 

 

A) Hillary Clinton e Donald Trump; 

B) Ronald Reagan e Michelle Obama; 

C) Barak Obama e Bill Clinton; 

D) John Maccain e Al Gore. 

 

14) Fernando Pimentel e Beto Richa são os atuais 

governadores de dois importantes Estados 

Brasileiros. São eles, respectivamente: 

 

A) Pernambuco e Santa Catarina; 

B) Bahia e Rio Grande do Sul; 

C) Rio de Janeiro e São Paulo; 

D) Minas Gerais e Paraná.    

 

15) “Já há alguns anos, os telejornais têm sido 

preenchidos todos os dias com uma escalada de 

imagens de violência e histórias de tragédias 

humanas vindas de um país do Oriente Médio. Um 

dos fatores por trás dessa crise é a guerra civil que 

começou ali em março de 2011. O conflito fratricida 

foi estimulado, entre outras causas, por uma luta 

étnica e política entre a oposição sunita e o regime 

do presidente Bashar al-Assad, que é alauíta”.  

 

O país a qual a notícia acima se refere é: 

 

A) Irã; 

B) Afeganistão; 

C) Síria; 

D) Iraque.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_sucess%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-presidente_do_Brasil
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ÁREA LIVRE 

 
 
 
 

 

16) A opção Espaçamento do Microsoft Word 2010 está 

localizado no grupo: 

 

A) Configurar Página. 

B) Parágrafo da aba Página Inicial. 

C) Organizar. 

D) Parágrafo da aba Layout de Página. 

 

17) Sobre o Microsoft Word 2010 analise os itens abaixo: 

 

I- Ao pressionar a tecla CTRL + DELETE irá apagar uma 

palavra inteira à direita do cursor (ponto de 

inserção). 

II- Ao pressionar a tecla Ctrl + Backespace irá apagar 

uma palavra inteira à esquerda do cursor (ponto de 

inserção). 

 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 

B) Apenas o item II é verdadeiro. 

C) Os itens I e II são verdadeiros. 

D) Os itens I e II são falsos. 

 

18) A opção Títulos e Linhas de Grade do Microsoft 

Excel 2010 está localizado no grupo: 

 

A) Configurar Página. 

B) Opções de Planilha. 

C) Alinhamento. 

D) Células. 

 

19) Na URL :  

http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema

_endereco.html , o tipo de recurso de Internet 

utilizado é: 
 

A) www 

B) http 

C) bol.com 

D) br 

 

 

 

 

20) Julgue os itens a seguir colocando (V) para 

verdadeiro e (F) para falso: 

 

(___) A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite 

o acesso aos arquivos armazenados no computador. 

Diferentemente da memória do HD, a RAM não 

armazena conteúdos permanentemente.  

(___) A memória cache é um tipo de memória ultrarrápida 

que armazena os dados e instruções mais utilizadas 

pelo processador, permitindo que estas sejam 

acessadas rapidamente.  

(___) A  ROM é um tipo de memória que permite apenas a 

leitura, ou seja, as suas informações são gravadas 

pelo fabricante uma única vez e após isso não podem 

ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. São 

memórias cujo conteúdo é gravado 

permanentemente. 

 

A sequência correta de análise de cima para baixo é: 

 

A) V, V, V 

B) V, F, V 

C) F, F, F 

D) F, V, F 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 

http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema_endereco.html
http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema_endereco.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(computador)
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21) A dengue é uma doença endêmica de importância 

para a saúde pública no Brasil, devido a ser uma 

doença reemergente de difícil controle pela 

facilidade de proliferação de seus vetores. Seus 

vetores são: 

 

A) Mosquitos do gênero Aedes, na zona urbana o aedes 

aegypti e em menos escala, nas zonas rurais o aedes 

albopictus. 

B) Apenas os mosquitos machos do gênero aedes 

aegypti 

C) Apenas as larvas da fêmea do mosquito do gênero 

aedes. 

D) Os mosquitos macho ou fêmea do gênero aedes 

aegypti 

 

22) São ações recomendadas de vigilância 

epidemiológica de combate à dengue, exceto: 

 

A) Reduzir a infestação pelo vetor, inspecionando áreas 

e eliminando criadouros. 

B) Realizar notificação compulsória e investigação 

obrigatória dos casos. 

C) Realizar administração de medicação com antivirais 

específicas para profilaxia da dengue até o 3° dia 

após aparecerem os sintomas. 

D) Realizar inspeções domiciliares para eliminação e 

tratamento de possíveis criadouros, associados a 

atividades de educação em saúde e mobilização 

social. 

 

23) Desde 1986 vem sendo registrada epidemias por 

esta doença em diversos estados brasileiros, com a 

introdução do sorotipo de vírus DENV1. A 

introdução dos sorotipos DENV2 e DENV3 foi 

detectada no Rio de Janeiro, em 1990 e 2000, 

respectivamente, tendo este último alcançado rápida 

dispersão no país para mais de 24 estados até 2003. 

A partir de então a letalidade por esse agravo 

alcançou níveis superiores a 10% em 2007 e 

aumentou ainda mais em 2010 com a reemergência 

do sorotipo DENV4 no Brasil. Essa doença, que hoje é 

uma das grandes prioridades das políticas públicas 

de saúde no combate a epidemias e endemias, 

corresponde à: 
 
 

A) Febre da Chikungunya 

B) Doença de Chagas 

C) Dengue 

D) Caxumba 

 

 

 

24) O mosquito aedes aegypti é vetor para várias 
arboviroses, entre as doenças listadas abaixo só não 
pode ser considerada a: 

 
A) Febre amarela 
B) Zika Vírus 
C) Chikungunya 

D) Febre tifoide 

 

25) A febre amarela é uma doença febril aguda, de curta 

duração e gravidade variável, que pode apresentar 

manifestações subclínicas e/ou leves até formas 

graves e fatais. No entanto, tem grande importância 

para a saúde pública, especialmente em áreas 

endêmicas. A respeito das medidas de controle a 

essa doença analise as afirmações abaixo: 

 

I. A vacinação é a mais importante medida de controle. 

II. O controle do vetor por meio da eliminação de 

reservatórios é uma das medidas indispensáveis 

para o controle da doença. 

III. Deve-se realizar notificação compulsória a fim de 

alertar os órgãos sobre a ocorrência de novos casos. 

IV. A vigilância sanitária de portos, aeroportos e 

fronteiras, especialmente para os viajantes 

internacionais procedentes de áreas de risco, é 

indispensável como forma de medida preventiva, 

visto que deve ser exigido o certificado internacional 

de vacinação e profilaxia válido para evitar a 

disseminação da doença. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) Apenas I e II 

B) Apenas II e III 

C) Apenas I, III e IV 

D) Todas estão corretas 

 

26) A vacina que previne contra a Varicela é a: 

 

A) Tríplica bacteriana 

B) BCG 

C) Tetra viral 

D) Vacina contra HPV 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Doença infecciosa, não contagiosa, causada por 

protozoários por meio de vetores denominados 

flebotomíneos. É primariamente uma infecção 

zoonótica que afeta animais que não o homem, o 

qual pode ser envolvido secundariamente. A doença 

em sua forma cutânea apresenta-se classicamente 

por pápulas, que evoluem para úlceras com fundo 

granuloso e bordas infiltradas em moldura, que 

podem ser únicas ou múltiplas, mas indolores. 

Também pode manifestar-se em forma de placas 

verrucosas, papulosas, nodulares, localizadas ou 

difusas. O enunciado acima refere-se à: 

 

A) Malária 

B) Brucelose 

C) Filariose brasileira 

D) Leishmaniose tegumentar 

 

28) Tem como reservatórios animais domésticos e 

selvagens das espécies de ratos: rattus novergicus 

(ratazana ou rato de esgoto), rattus rattus (rato 

preto) e mus musculus (camundongo), o agente 

etiológico da doença:   

 

A) Leishmaniose visceral 

B) Leptospirose 

C) Febre maculosa 

D) Cólera 

 

29) O conjunto de ações que devem promover e proteger 

a saúde da população, com ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e da circulação de bens 

e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

compete à: 

 

A) Vigilância ambiental 

B) Vigilância epidemiológica 

C) Vigilância sanitária 

D) Vigilância organicista 

 

30) As hepatites são doenças agudas ou crônicas, que 

dependendo do sorotipo do vírus, podem ser 

transmitidas por via oral-fecal, por meio da 

contaminação do hospedeiro suscetível através de 

água e alimentos contaminados contendo o agente 

etiológico da doença. O controle de água e alimentos 

é uma importante ação em saúde. A respeito desse 

controle, analise as afirmações: 

 

I. Devem-se realizar atividades de educação em saúde 

para a prática de higiene da água e dos alimentos de 

consumo. 

II. A água para consumo deve ser filtrada ou fervida. 

III. Os alimentos crus, como frutas e vegetais devem ser 

higienizados com água corrente e produtos 

desinfetantes como o Hipoclorito de Sódio. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) Apenas I 

B) Apenas II 

C) Apenas III 

D) I, II e III 

 

31) A vacina que previne contra o tétano, 

prioritariamente administrada ainda na infância é a: 

 

A) Tríplice bacteriana ou DTP 

B) Tríplice viral ou SRC 

C) BCG 

D) VIP/VOP 

 

32) A hepatite cujo modo de transmissão ocorre por via 

oral-fecal, ou seja, por meio de água, alimentos e 

objetos contaminados com o agente etiológico, é a: 

 

A) Hepatite A 

B) Hepatite D 

C) Hepatite B 

D) Hepatite C 

 

33) De acordo com as atuais recomendações do 

Programa Nacional de Imunização, a imunização 

contra a febre amarela é preconizada ainda na 

infância da seguinte forma: 

 

A) Dose única aos 9 meses de vida e reforço aos 4 anos. 

B) Dose única aos 10 anos de vida 

C) Dose única aos 9 anos de vida e reforço a cada 10 

anos. 

D) Dose única aos 4 anos de vida. 
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CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

34) Pode-se considerar uma doença endêmica no Brasil: 

 

A) Zika Vírus 

B) Chikungunya 

C) H1N1 

D) Malária 

 

35) São características biológicas que diferenciam o 

mosquito fêmea do mosquito macho do gênero Aedes 

aegypti: 

 

A) Ambos apresentam listras brancas no tórax, porém a 

fêmea é maior que o macho e apresenta tanto a boca 

quanto as antenas diferentes. 

B) O macho é maior que a fêmea, tem patas mais longas 

e listras brancas ao longo do tórax, além da boca 

maior, pois este vetor é hematófago. 

C) A fêmea é menor que o macho, possui antenas mais 

felpudas enquanto macho possui características 

típicas de mosquitos hematófagos. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

36) Não consiste em uma doença transmissível: 

 

A) Tuberculose 

B) Hepatite B 

C) Fibrose cística 

D) Hantavirose 

 

37) Assinale abaixo a alternativa que indica 

corretamente o conceito de endemia: 

 

A) Ocorrência de uma doença ou agravo dentro de uma 

população por um agente etiológico proveniente de 

fora daquela região determinada. 

B) Ocorrência sistemática de uma doença ou agravo em 

população específica conhecida, dentro da faixa 

esperada, no decorrer de um longo período de 

tempo. 

C) Ocorrência de uma doença ou agravo novo acima da 

faixa esperada para uma determinada população e 

em um determinado período de tempo. 

D) Ocorrência de um surto de determinada doença ou 

agravo em larga escala, atingindo vários países ou 

continentes em um curto período de tempo. 

 

38) A raiva é uma zoonose causada por um vírus. É uma 

das doenças mais graves que se tem conhecimento, 

com taxa de mortalidade de quase 100%. A respeito 

dessa importante zoonose responda, qual é o 

principal reservatório para o vírus da raiva humana, 

no meio urbano: 

 

A) Morcego 

B) Rato 

C) Cão 

D) Cavalo 

 

39) Dentre as doenças listadas abaixo, não consiste em 

uma zoonose: 

 

A) Toxoplasmose 

B) Leptospirose 

C) Leishmaniose 

D) Hepatite C 

 

40) São possíveis reservatórios para agentes etiológicos 

de doenças infecciosas e transmissíveis de caráter 

urbano, exceto: 

 

A) Água 

B) Homem 

C) Ar 

D) Animais domésticos 

 

 


