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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AGENTE DE COMBATE A 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 Conhecimentos Gerais Noções de Informática Matemática Conhecimentos 

Específicos 

08 05 05 07 15 

     

02- 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. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 2 (DUAS) hora a partir do início da prova. 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. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 60 (SESSENTA) minutos. 

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

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. 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:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.itapecurumirim@gmail.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

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 01 A 08 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
 

TEXTO 
 

Viver em um país como o Brasil, que orgulha-se com primor de estar "deitado eternamente em berço 1 

esplêndido", nos faz refletir, sem pestanejar, que o seu atroz retrospecto histórico em relação à raça negra continua 2 

sendo deixado no limbo do esquecimento pela sociedade. Não obstante, o suplício dos milhões de egressos da 3 

África que foram traficados e trazidos em navios negreiros para serem severamente sentenciados a trabalhos 4 

forçados, cruéis e desumanos, sintetiza a discriminação racial, atualmente em voga. 5 

A chaga da escravidão deixou marcas tão profundas no corpo, na alma e na autoestima dos seus descendentes, 6 

que, apesar de termos sido a última nação a aderir ao fim do sistema escravocrata em todo o mundo, é nítido que 7 

ainda há resquícios de opressão na esfera social. 8 

O racismo, na sua forma midiática, é evidenciado com exaustão pelos próprios veículos de comunicação que 9 

desprezam a visibilidade de representantes da raça negra, contribuindo de maneira  estereotipada para a predileção 10 

de gêneros hegemônicos padronizados pela sociedade, o que colabora, significativamente, com a 11 

autodesvalorização dos artistas negros no país. 12 

Um exemplo desse contexto negativo é a TV brasileira que, há mais de seis décadas de existência, ainda trata 13 

os artistas negros como meros coadjuvantes, além de outras mídias como a publicidade, cinema, teatro, revistas de 14 

moda, de entretenimento e afins, que valorizam padrões estéticos que não condizem com a realidade miscigenada 15 

do país. 16 

A herança da cultura escravagista em terras Tupiniquins não foi totalmente extinta. 17 

A sonhada ruptura de servidão que devolveria a dignidade aos afro-brasileiros, se perdeu no meio do 18 

caminho, dando a real impressão que a segregação racial continua ativa em uma condição um tanto velada. Faz 19 

parte da realidade idealizada pelas novelas, minisséries e seriados de TV, atrelar personagens negros a papéis que 20 

reforçam estereótipos de cunho preconceituoso como o sambista malandro, o favelado marginal, a mulata sensual, 21 

a negra meretriz, a empregada doméstica, o porteiro, o segurança, o motorista, o bandido cruel, o escravo, a 22 

mucama, entre outros personagens, como os que fazem conexão direta com a criminalidade, retratando núcleos 23 

violentos e a pobreza dos bairros periféricos. 24 

A pergunta que fazemos para a mídia do século XXI é: por que só os negros vivem à margem dessa 25 

invisibilidade? Diante dessa controversa situação, percebemos o quão é ínfima a presença de negros em papéis de 26 

destaque na TV, protagonizando a mocinha ou o galã em qualquer horário da grade da teledramaturgia brasileira. 27 

É como se a televisão não fosse a vitrine ideal para difundir e manifestar o talento e a arte dessa parcela de artistas 28 

que também fazem parte da sociedade brasileira. 29 

Seja na telinha da TV, nas telonas do cinema, nas capas de revistas, nos desfiles de moda, nas campanhas 30 

publicitárias ou nas peças teatrais, o negro sempre estará  em segundo plano, principalmente enquanto houver 31 

mentalidade medieval a esse respeito. 32 

Mesmo com o projeto de Lei nº 4370/98, em tramitação no Congresso Nacional, que determina que uma 33 

porcentagem mínima de negros deve atuar nos programas de televisão, espetáculos teatrais, peças publicitárias, 34 

desfiles e projetos de cinema, ainda assim não tivemos grandes evoluções. 35 

Parafraseando Caetano Veloso, que diz, na sua canção "Gente", que: "Gente é pra brilhar, não pra morrer de 36 

fome", então por que a genialidade dos negros não reluz na mídia? Essa é uma pergunta que só o passado escravista 37 

do Brasil pode responder! 38 

FONTE: https://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao 
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01) É uma afirmativa comprovável no texto 

 

(A) É mentiroso dizer que o Brasil é um país racista, 

uma vez que há muito aboliu a escravidão, 

inclusive negros e brancos exercem em igualdade 

as mais variadas profissões, entre elas a 

teledramaturgia. 

(B)  As desigualdades raciais no Brasil foram sendo 

minimizadas ao longo do processo de mudança 

social implantado com a abolição da escravidão e 

continuam sendo suplantadas no dia a dia. 

(C) O fator racial não se constitui uma questão 

eminentemente política, mas sim da 

conscientização da população negra sobre o seu 

papel na sociedade. 

(D) Com o fim da escravidão,  o isolamento das 

populações negras nas favelas ou a participação 

em papel de apenas coadjuvante na 

teledramaturgia não se caracteriza uma forma de 

segregação racial, mas um problema geral de 

natureza  social que envolve a todos. 

(E) O fim da escravidão não foi acompanhado por 

nenhuma medida inclusiva, nem por providências 

para abolir o racismo ou oportunizar o processo 

de equidade. 

 

02) Sobre os mecanismos linguísticos do texto, é 

correto afirmar 

 

(A) A expressão “pela sociedade”  (L.3) é agente da 

ação verbal. 

(B) A forma verbal “Seja” (L.30) apresenta-se no 

imperativo cuja indicação de modo se faz pela 

terminação em “a”. 

(C) A conjunção “ou” (L.31) apresenta-se com valor 

semântico de exclusão. 

(D) O vocábulo “ainda” (L.35) expressa ideia de 

aproximação. 

(E) Os vocábulos “que” e “que”, nas duas 

ocorrências, em “Parafraseando Caetano Veloso, 

que diz, na sua canção "Gente", que: "Gente é pra 

brilhar, não pra morrer de fome",  (L.36/37), 

pertencem à mesma classe gramatical. 

 

 

 

03) No texto, pode-se afirmar corretamente 
 

(A) O termo “chaga” (L.6) foi usado em seu sentido 

literal.  

(B) A forma verbal “há” (L.8) pode ser substituída 

pela forma verbal correlata do verbo existir, 

preservando a função sintática de “resquícios” 

(L.8). 

(C) A palavra “próprios” (L.9) não pode ser retirada 

da frase, pois, se retirada, provoca prejuízo de 

natureza sintática. 

(D) Em “herança” (L.17), o “-h” não representa uma 

consoante brasileira. 

(E) O vocábulo “segundo” (L.31) expressa ideia de 

conformidade. 

 

04)  

 

 “que foram traficados” (L.4) 

 

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o 

mesmo valor sintático que a oração 

(A) “que o seu atroz retrospecto histórico em relação 

à raça negra continua sendo deixado no limbo do 

esquecimento pela sociedade.” (L.2/3). 

(B) “que [...]  é nítido [...]” (L.7). 

(C) “que ainda há resquícios de opressão na esfera 

social.” (L.7/8). 

(D) “que fazemos para a mídia do século XXI é...” 

(L.25). 

(E) “que uma porcentagem mínima de negros deve 

atuar nos programas de televisão” (L.33/34).  

 

05) Há predicado verbal em 

 

(A)  “apesar de termos sido a última nação a aderir ao 

fim do sistema escravocrata em todo o mundo” 

(L.7). 

(B) “O racismo, na sua forma midiática, é 

evidenciado com exaustão pelos próprios 

veículos de comunicação” (L.9). 

(C) “Um exemplo desse contexto negativo é a TV 

brasileira” (L.13). 

(D) “A pergunta [...] é:” (L.25). 

(E) “Essa é uma pergunta” (L.37). 
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06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da escravidão“ (L.6) o termo 

 

(A) “da África” (L.3/4). 

(B) “da raça negra” (L.10). 

(C) “dos artistas negros no país.” (L.12). 

(D) “de fome” (L.36/37). 

(E) “do Brasil” (L.38). 

 

07) A expressão que tem o mesmo valor morfológico 

do  termo “de fome” (L.36/37) é 

 

(A) “em um país” (L.1). 

(B) “aos afro-brasileiros” (L.18). 

(C) “a papéis” (L.20). 

(D) “do cinema” (L.30). 

(E) “dos negros” (L.37). 

 

08) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma simples “perdeu” (L.18) e composta na 

alternativa 

 

(A) tinha perdido. 

(B) terá perdido. 

(C) teria perdido. 

(D) tem perdido. 

(E) tivesse perdido. 
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09) Itapecuru-Mirim se encontra no norte 

maranhense, integrando-se a 6ª região homônima 

como polo de desenvolvimento regional. Fazem 

parte dessa mesma microrregião, exceto: 

 

(A) Rosário. 

(B) Lençóis Maranhenses. 

(C) Litoral Ocidental Maranhense. 

(D) Baixo Parnaíba Maranhense. 

(E) Baixada Maranhense. 

 

10) Itapecuru-Mirim é 

um município Brasileiro no Interior do Estado d

o Maranhão, Região Nordeste do Brasil. Em 

2016, sua população foi estimada pelo IBGE em 

aproximadamente: 

 

(A) 50.000 habitantes. 

(B) 60.000 habitantes 

(C) 67.000 habitantes. 

(D) 75.000 habitantes. 

(E) 82.000 habitantes. 

 

11) O governador eleito do Maranhão, Flávio Dino, 

foi eleito nas últimas eleições de 2018 tendo 

como seu vice, Carlos Brandão, cujo partido 

político era o: 

 

(A) PCdoB. 

(B) PRB. 

(C) PT. 

(D) PDT. 

(E) SOLIDARIEDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) O mosquito Aedes aegypti é o vetor de diversas 

doenças causadas por vírus, como: 

 

(A) Dengue, zika, chikungunya e febre aftosa. 

(B) Zika, dengue, microcefalia e gripe suína. 

(C) Dengue, zika, chikungunya e gripe H1N1. 

(D) Chikungunya, gripe H1N1, febre amarela e 

dengue. 

(E) Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. 

 

13) O aumento exponencial da imigração de 

venezuelanos para o Brasil tem relação direta 

com o agravamento da crise política, econômica 

e social do país, com inflação alta e 

desabastecimento. A principal porta de entrada 

dos venezuelanos no Brasil é: 

 

(A) A cidade de Pacaraima, em Roraima. 

(B) A cidade de Porto Velho em Rondônia. 

(C) A cidade de Rio Branco no Acre. 

(D) A cidade de Porto Velho em Roraima. 

(E) A cidade de Pacaraima, em Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                              QUESTÕES DE 09 A 13 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/18/crise-na-fronteira-entre-brasil-e-venezuela-envolve-colapso-economico-e-queda-de-braco-judicial-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/18/crise-na-fronteira-entre-brasil-e-venezuela-envolve-colapso-economico-e-queda-de-braco-judicial-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/18/crise-na-fronteira-entre-brasil-e-venezuela-envolve-colapso-economico-e-queda-de-braco-judicial-entenda.ghtml
http://g1.globo.com/rr/roraima/cidade/pacaraima.html
http://g1.globo.com/rr/roraima/
http://g1.globo.com/rr/roraima/cidade/pacaraima.html
http://g1.globo.com/rr/roraima/
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14) No Microsoft Windows, os arquivos são 

excluídos permanentemente quando: 

 

(A) Deletar pressionando Ctrl+D. 

(B) Arrastar o arquivo direto para a lixeira. 

(C) Pressionar a tecla DEL. 

(D) Deletar pressionando a tecla SHIFT. 

(E) Pressionar o botão direito do mouse sobre o 

arquivo, e clicar na opção excluir. 

 

15) Usado para envios de mensagens em rede 

funcionando como roteador do correio eletrônico. 

A afirmação anterior se refere a qual protocolo? 

 

(A) FTP 

(B) HTTP 

(C) SMTP 

(D) TCP/IP 

(E) HTTPS 

 

16) No Microsoft Word 2010, para acessar a opção 

“Bordas, sombreamento e bordas de página”, o 

procedimento deve ser iniciado pela: 

 

(A) Guia Página Inicial  

(B) Guia Parágrafo. 

(C) Guia Design. 

(D) Guia Plano de Fundo da Página. 

(E) Guia Configurar Página. 

 

17) O Microsoft Excel possui uma Guia chamada 

Dados que permite importar dados de outras 

fontes, ou trabalhar os dados de uma planilha do 

Excel. Essa Guia permite importar dados das 

seguintes fontes, exceto: 

 

(A) Do Access. 

(B) Da Web. 

(C) De Texto. 

(D) Do Excel 

(E) Do Publisher. 

 

 
 

 

18) Dentro de um computador, o cabo Responsável 

pela transmissão de grande volume de dados entre 

a placa mãe e o Hard Disk (HD), é o: 

 

(A) Cabo coaxial. 

(B) Cabo IDE. 

(C) Cabo de par trançado. 

(D) Capo USB. 

(E) Cabo de fibra ótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA                                                QUESTÕES DE 14 A 18 
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19) Rodrigo comprou um carro por R$ 65.000,00 deu 

40% de entrada e financiou o restante em 48 

meses. Qual foi o valor da entrada? 

 

(A) R$ 16.000,00 

(B) R$ 20.000,00 

(C) R$ 26.000,00 

(D) R$ 26.500,00 

(E) R$ 27.990,00 

 

20) Qual o MDC dos números (50, 5, 80)? 

 

(A) 4 

(B) 10 

(C) 12 

(D) 15 

(E) 5 

 

21) Calcule o MMC dos números (160, 40, 50) em 

decomposição simultânea?   

 

(A) 300 

(B) 380 

(C) 400 

(D) 800 

(E) 900 

 

22) Sônia e Agente de Combate a Endemias, visita 05 

residências a cada 1 hora de trabalho, sendo que 

ela trabalha 08 horas por dia. Quantas residências 

ela consegue visitar em 22 dias de trabalho? 

 

(A) 600 residências 

(B) 700 residências 

(C) 800 residências 

(D) 850 residências 

(E) 880 residências 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Ryana aplicou R$ 1.000,00 em um fundo de 

investimento no regime de juros simples. Após 12 

meses verificou que o montante era de R$ 

1.240,00. Qual e a taxa de juros deste fundo de 

investimento?  

 

(A) 1% 

(B) 2% 

(C) 3% 

(D) 4% 

(E) 5% 

 

24) Mara foi ao shopping comprou 5 conjuntos de 

roupa da mesma marca e modelo por R$ 175,00. 

Quanto Mara gastaria se ela comprasse 8 

conjuntos de roupa do mesmo? 

 

(A) R$ 200,00 

(B) R$ 220,00 

(C) R$ 250,00 

(D) R$ 270,00 

(E) R$ 280,00 

 

25) Gabriel percorreu 3.000 km e o consumo médio 

do veículo dele e de 15 km/L. Quantos litros 

foram necessários durante o percurso do Gabriel? 

 

(A) 150 litros; 

(B) 200 litros; 

(C) 250 litros; 

(D) 300 litros; 

(E) 350 litros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                       QUESTÕES DE 19 A 25 
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26) Analise as afirmativas abaixo sobre o indicador 

“Taxa de Incidência de Dengue” como 

Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 

(   ) Estima o risco de ocorrência de casos de dengue, 

apenas em períodos endêmicos, excluindo os 

epidêmicos, numa determinada população em 

intervalo de tempo determinado, e a população 

exposta ao risco de adquirir a doença. 

(   ) Não estão associadas a condições socioambientais 

propícias à proliferação do Aedes aegypti e a 

insuficientes ações de controle vetorial. 

(   ) A definição de caso confirmado de dengue baseia-

se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde 

para orientar as ações de vigilância 

epidemiológica da doença em todo o país. 

(   ) Pode apresentar subnotificação devido a 

dificuldades para identificar as formas clínicas 

leves e moderadas, que constituem a maioria dos 

casos de dengue. 
 

A sequência correta corresponde a: 

(A) V   F   V   V. 

(B) F   V   F   F. 

(C) V   F   V   F. 

(D) F   F   V   V. 

(E) V   V   V   V. 
 

27) A prevenção é a melhor arma na luta contra o 

mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, 

zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela 

urbana. 
 

Em relação à este mosquito vetor, é incorreto afirmar 

que: 

(A) As larvas do mosquito Aedes aegypti não devem 

ser descartadas no ralo ou na privada. 

(B) O mosquito é de hábito exclusivo diurno e não 

pica durante a noite. 

(C) Os ovos do mosquito podem sobreviver no seco e 

originar larvas no contato com a água. 

(D) Somente a fêmea do mosquito transmite dengue. 

(E) Costuma picar com mais frequência as pernas e 

os pés. Mas, as picadas podem ocorrer também 

em outras partes do corpo, como os braços. 

 

 

 

28) A esquistossomose mansoni é uma doença de 

ocorrência tropical, registrada em 54 países, 

principalmente na África, Leste do Mediterrâneo 

e América. (Ministério da Saúde, 2017) 

 

Não é uma característica da Esquistossomose: 

(A) É uma doença parasitária, de evolução crônica, 

causada por uma bactéria. 

(B) O homem é o principal hospedeiro definitivo e 

nele o parasita apresenta a forma adulta, 

reproduz-se sexuadamente e possibilita a 

eliminação dos ovos do parasita no ambiente. 

(C) O homem adquire a esquistossomose por meio da 

penetração ativa da cercária na pele. 

(D) O hospedeiro intermediário da doença é um 

caramujo gastrópode aquático. 

(E) Qualquer pessoa é suscetível à doença, embora 

existam variações individuais. 

 

29) No Brasil, a magnitude da malária está 

relacionada à elevada incidência da doença na 

região amazônica e à sua potencial gravidade 

clínica. 

 

Caracteriza a malária: 

(A) Doença infecciosa crônica, cujos agentes 

etiológicos são bactérias transmitidos por 

mosquitos vetores. 

(B) Doença infecciosa parasitária, cujos agentes 

etiológicos são fungos transmitidos por barbeiros. 

(C) Doença infecciosa febril aguda, cujos agentes 

etiológicos são vermes ingeridos em alimentos 

mal cozidos ou através de água contaminada com 

parasitas. 

(D) Doença infecciosa crônica, cujos agentes 

etiológicos são vírus transmitidos por mosquitos 

vetores. 

(E) Doença infecciosa febril aguda, cujos agentes 

etiológicos são protozoários transmitidos por 

mosquitos vetores. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 26 A 40 
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30) Apesar de uma diminuição acentuada da 

prevalência de tracoma ativo nas últimas décadas 

no país, em especial a partir dos anos 1970, 

observa-se que a doença persiste como problema 

de saúde pública em áreas mais pobres do Brasil. 

(Ministério da Saúde, 2017) 

 

É vetor do Tracoma: 

(A) Mosquitos do gênero Anopheles. 

(B) A mosca doméstica (Musca domestica), e a 

lambe-olhos (Hippelates sp.). 

(C) Roedores domésticos. 

(D) Carrapatos. 

(E) Morcegos e macacos. 

 

31) Não é uma característica da Raiva: 

 

(A) Caracteriza-se como uma encefalite progressiva e 

aguda que apresenta letalidade de 

aproximadamente 100%. 

(B) É transmitida ao homem pela inoculação do vírus 

presente na saliva e secreções do animal 

infectado, principalmente pela mordedura e 

lambedura. 

(C) No Brasil, caninos e felinos constituem as 

principais fontes de infecção nas áreas urbanas. 

(D) Os mamíferos, as aves e os répteis transmitem e 

são acometidos pelo vírus da raiva. 

(E) Existe vacina disponível para a prevenção da 

doença. 

 

32) Em relação à Leishmaniose Visceral, é incorreto 

afirmar que: 

 

(A) Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a 

principal fonte de infecção, sendo considerado o 

reservatório da doença. 

(B) No ambiente silvestre, os reservatórios são os 

macacos. 

(C) É uma doença crônica e sistêmica, que, quando 

não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 

90% dos casos. 

(D) Não ocorre transmissão de pessoa a pessoa. 

(E) A transmissão ocorre pela picada dos vetores 

infectados pelo protozoário causador da doença. 

33) A situação epidemiológica da febre amarela no 

Brasil exige uma vigilância ativa de casos, 

visando identificar oportunamente qualquer 

suspeita de urbanização.  

 

Em relação à doença, é incorreto afirmar que: 

(A) A infecção confere imunidade duradoura. 

(B) A doença é de notificação compulsória e 

imediata, 

(C) O Calendário Nacional de Imunização preconiza 

a administração de duas doses da vacina no seu 

esquema básico. 

(D) É uma doença infecciosa febril aguda causada por 

um vírus. 

(E) O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos 

transmissores infectados. Não há transmissão de 

pessoa a pessoa. 

 

34) O Sistema Único de Saúde (SUS) possui diversos 

princípios e diretrizes que norteiam a sua atuação 

e encontram-se estabelecidos na Lei 8080/90. 

 

Não representa um dos princípios do SUS: 

(A) Indisponibilidade do interesse público. 

(B) Universalidade. 

(C) Hierarquização. 

(D) Participação da Comunidade. 

(E) Integralidade. 

 

35) A Leptospirose é uma zoonose de grande 

importância social e econômica por apresentar 

elevada incidência em determinadas áreas, alto 

custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, 

como também por sua letalidade, que pode chegar 

a 40% nos casos mais graves. (Ministério da 

Saúde, 2017) 

 

Os principais reservatórios da doença são: 

(A) Gatos. 

(B) Roedores. 

(C) Barbeiros. 

(D) Macacos. 

(E) Morcegos. 
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36) A Doença de Chagas é uma antropozoonose de 

elevada prevalência e expressiva 

morbimortalidade. 

 

A forma de transmissão da doença que ocorre através 

do contato do homem suscetível com as excretas 

contaminadas dos triatomíneos, que, ao picarem os 

vertebrados, costumam defecar após o repasto, 

eliminando formas infectantes do parasito, que 

penetram pelo orifício da picada, mucosas ou por 

solução de continuidade deixada pelo ato de coçar, é 

denominada de: 

 

(A) Vetorial. 

(B) Transfusional. 

(C) Oral. 

(D) Vertical. 

(E) Por transplante 

 

37) Analise as características apresentadas abaixo: 

 

I. De um modo geral, todas as pessoas são 

suscetíveis ao vírus do sarampo. 

II. É uma doença viral, infecciosa aguda, 

potencialmente grave, transmissível, 

extremamente contagiosa e bastante comum na 

infância. 

III. Não é uma doença imunoprevenível. 

IV. É doença de notificação compulsória. A 

periodicidade da notificação é semanal. 

 

O número de características apresentadas acima e que 

se aplicam ao Sarampo corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

(E) Quatro. 

 

 

 

 

 

 

 

38) No Brasil, observa-se um declínio do número de 

casos de tétano acidental. Na década de 1990, 

foram registrados em média mais de 1.000 casos 

por ano, caindo em média para 460 casos por ano 

na década de 2000. (Ministério da Saúde, 2017) 

 

Sobre o Tétano acidental, é incorreto afirmar que: 

(A) É prevenível através de vacinação. 

(B) Não é classificada como zoonose. 

(C) A doença não confere imunidade. 

(D) O tratamento da doença é realizado a nível 

ambulatorial. 

(E) Não há transmissão direta de um indivíduo para 

outro. 

 

39) A notificação compulsória será realizada diante 

da suspeita ou confirmação de doença ou agravo 

integrante da Lista de doenças de notificação 

compulsória. 

 

São doenças integrantes da lista nacional de doenças 

de notificação compulsória, exceto: 

(A) Ascaridíase. 

(B) Botulismo. 

(C) Doença Meningocócica. 

(D) Coqueluche. 

(E) Febre Maculosa. 

 

40) Sobre a Hanseníase, é correto afirmar que: 

 

(A) A doença tem tratamento capaz de curar a 

totalidade dos casos. 

(B) Existe vacina disponível nas Unidades Básicas de 

Saúde para a prevenção da doença. 

(C) É causada por um vírus de rápida disseminação. 

(D) Não é integrante da Lista de doenças de 

notificação compulsória nacional. 

(E) É considerada uma zoonose pois apresenta o 

mosquito como vetor da doença. 

 


