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Português 
 
01.Leia o poema abaixo: 

Biografia 
Quando sozinho, sofro, 
Com gente, finjo. 
Se amado, fujo. 
Amante, disfarço. 
Permanecendo, inquieto. 
Calado, penso. 
Pensando, calo. 
Tocado, recuo. 
Tocando, tremo.  
Vencedor, desinteresso. 
Vencido, odeio.  
Quase morto, 
Vivo assustado. 
Quase vivo,  
Morro de medo. 
 
Sobre o poema não podemos afirmar: 
 

a) O eu lírico fala de si mesmo. 
b) O eu lírico expressa seu mundo interior. 
c) O poema sugere que o eu lírico vive em dúvida. 
d) O eu lírico é alguém que sabe o que quer em 

cada momento de sua vida. 
e) O título, “Biografia”, condiz com a temática 

abordada. 
 
02.Qual das alternativas contém todas as palavras 
grafadas corretamente? 
 

a) aljema, ultraje, gorja 
b) indigestão, contajiante, gorjeta 
c) jeitoso, lisonjeado, despejar 
d) progeção, digestão, nojo 
e) sujar, alforge, acarajé 

 
03.Apresentam desvio da regra gramatical: 
 

I. Se eu cantasse, você também cantaria. 
II. Se eu coubesse no carro, as malas também 

caberiam. 
III. Se os professores vinhessem os alunos também 

vinham. 
IV. Se nós quizéssemos, eles também quereriam. 

 
a) I, II e III 
b) III e IV 
c) I e IV 
d) II e III 
e) I e II 

 
 
Leia o poema abaixo, de Carlos Drummond de 
Andrade, em seguida responda às questões 04 e 05: 
 

Orion 
A primeira namorada, tão alta 
que o beijo não alcançava, 
o pescoço não alcançava.  
Eram quilômetros de silêncio. 
 
Luzia na janela do sobradão. 
 
 

04.Sobre o texto é correto afirmar: 
 

I. A namorada é vista no poema como um ser 
intocável. 

II. O beijo citado no poema é uma forma de tentar 
atingir a namorada com o corpo. 

III. O verso “Eram quilômetros de silêncio” indica que a 
namorada morava distante do eu lírico. 

IV. O uso do substantivo sobradão aumenta ainda 
mais a idéia de distância entre a namorada e o eu 
lírico. 

 
A seqüência equivalente à resposta é: 
 

a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) I, III e IV 
d) II e III 
e) I, II e IV  

 
05.Orion é uma constelação. Duas características das 
estrelas são a distância e frieza (tem brilho próprio, mas 
emitem luz sem calor). Pensando nisso, é falso afirmar 
que: 
 

a) A palavra Orion se refere à mulher amada. 
b) A mulher amada é comparada às estrelas pela 

frieza com que trata o eu lírico. 
c) A mulher amada não era namorada de fato, mas 

fonte de desejo do eu lírico. 
d) O título refere-se ao sobrado, que, de tão alto, 

como estrelas. 
e) A mulher amada é indiferente aos sentimentos do  

eu lírico. 
 
06.A alternativa cujas palavras deveriam ser todas 
acentuadas é: 
 

a) agua – irreconciliavel – nodoas – musicos 
b) raposa – pudico – rubrica – musical 
c) algum – gratuito – refens – cascavel 
d) reconciliar – caqui – inaudito – sozinho 
e) feiura – esquentar – reporter – medium 

 
07.Qual das frases abaixo deveria ter o porquê acentuado? 
 

a) Por que você se atrasou para a aula? 
b) Soube que você está triste. Por que? 
c) Não vim logo porque estava ocupada. 
d) Sinto muito porque não cheguei na hora. 
e) Gosto de Maria, mas por que ela não me tolera? 

 
08.Assinale a alternativa correta considerando erros de 
ortografia e pontuação. 
 

a) Membros da imprensa se reunirão, amanha para 
discutir ética e cidadania. 

b) Membros da inprensa se reuniram amanha para 
discuti ética e cidadania. 

c) Menbros da imprensa se reunirão, amanhã para 
discutir, ética e cidadania. 

d) Membros da imprensa se reunirão amanhã para 
discutir ética e cidadania. 

e) Membros da imprensa, se reunirão amanhã, para 
discutir ética e cidadania. 
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09. É comum usarmos o diminutivo para dar uma 
conotação de carinho às palavras. Porém, entre as frases 
abaixo há uma em que o diminutivo não demonstra esta 
intenção de uso. Assinale-a. 
 

a) O rapazinho entrou pela sala com um ramalhete 
nas mãos. 

b) Aquela mulherzinha passeava pelas ruas como se 
nada tivera feito. 

c) O bebezinho chorava irritantemente. 
d) – Meu benzinho, estás com algum problema? 
e) Vamos tomar um chopinho esta noite. 

 
10. A única frase em que o e está agindo como conjunção 
aditiva é: 
 

a) Fui à cidade e comprei ingressos para o show de 
Rock. 

b) Não falo á toa e sim quando tenho razão. 
c) Comprei ingressos para o cinema e não fui. 
d) Esperei o dia todo e valeu a pena, pois o encontro 

foi ótimo. 
e) Estudei tanto e tirei notas ruins na prova. 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
11.O Sistema Único de Saúde teve seus princípios 
estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde em: 
 

a) 1987 
b) 1989 
c) 1990 
d) 1992 
e) 1993 

 
12.Que princípio diz que todos devem ter igualdade de 
oportunidade em usar o sistema de saúde; como, no 
entanto, o Brasil contém disparidades sociais e regionais, 
as necessidades de saúde variam. 
 

a) Eqüidade  
b) Universalidade 
c) Integralidade 
d) Hierarquização  
e) Regionalização  

 
13.Sobre a Política Nacional de Atenção Básica marque a 
alternativa incorreta: 
 

a) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde.  

b) É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios bem 
delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem 
essas populações.  

c) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e 
baixa densidade, que devem resolver os 
problemas de saúde de maior freqüência e 
relevância em seu território. 

d) Não é o contato preferencial dos usuários com os 
sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da 
coordenação do cuidado, do vínculo e 
continuidade, da integralidade, da 
responsabilização, da humanização, da equidade 
e da participação social. 

e) A Atenção Básica considera o sujeito em sua 
singularidade, na complexidade, na integralidade 
e na inserção sócio-cultural e busca a promoção 
de sua saúde, a prevenção e tratamento de 
doenças e a redução de danos ou de sofrimentos 
que possam comprometer suas possibilidades de 
viver de modo saudável. 

 
14.Sobre os fundamentos da Atenção Básica marque V 
para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(    )  Desenvolver relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a população 
adstrita garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

(    )  Valorizar os profissionais de saúde por meio do 
estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação. 

(    )  Realizar avaliação e acompanhamento 
sistemático dos resultados alcançados, como 
parte do processo de planejamento e 
programação. 

(    )  Estimular a participação popular e o controle 
social. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) V – F – V – F  
b) V – V – V – V 
c) F – V – F – V 
d) F – F – F – V 
e) V – F – F – F 

 
15.Sobre o Sistema Único de Saúde marque a alternativa 
incorreta. 
 

a) O Sistema Único de Saúde, o SUS, é formado 
pelo conjunto de todas as ações e serviços de 
saúde prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público.  

b) À iniciativa privada não é permitido participar 
desse sistema de maneira complementar. 

c) O SUS pode ser considerado uma das maiores 
conquistas sociais consagradas na Constituição 
de 1988. Seus princípios apontam para a 
democratização nas ações e nos serviços de 
saúde que deixam de ser restritos e passam a ser 
universais, da mesma forma, deixam de ser 
centralizados e passam a nortear-se pela 
descentralização. 

d) Na verdade, o SUS representa a materialização 
de uma nova concepção acerca da saúde em 
nosso país. Antes a saúde era entendida como “o 
Estado de não doença”, o que fazia com que toda 
lógica girasse em torno da cura de agravos à 
saúde. 

e) O SUS é um sistema de saúde de abrangência 
nacional, porém, coexistindo em seu âmbito 
subsistemas em cada estado (o SUS estadual) e 
em cada município (SUS municipal). É sempre 
bom lembrar que a ênfase está nos municípios. 
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16.Os municípios e o Distrito Federal, como gestores dos 
sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo 
cumprimento dos princípios da Atenção Básica, pela 
organização e execução das ações em seu território. 
Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito 
Federal: 
 

a) Estabelecer, no Plano de Saúde Estadual e do 
Distrito Federal, metas e prioridades para a 
organização da Atenção Básica no seu território. 

b) Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica. 

c) Pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite e 
informar à Comissão Intergestores Tripartite a 
definição da utilização dos recursos para 
Compensação de Especificidades Regionais. 

d) Elaborar metodologias e instrumentos de 
monitoramento e avaliação da Atenção Básica na 
esfera estadual. 

e) Inserir preferencialmente, de acordo com sua 
capacidade institucional, a estratégia de Saúde da 
Família em sua rede de serviços, visando à 
organização sistêmica da Atenção à saúde. 

 
17.Não é característica do processo de trabalho das 
equipes de Atenção Básica: 
 

a) Programação e implementação das atividades, 
com a priorização de solução dos problemas de 
saúde mais freqüentes, considerando a 
responsabilidade da assistência resolutiva à 
demanda espontânea. 

b) Assistência básica integral e contínua, organizada 
à população adscrita, com garantia de acesso ao 
apoio diagnóstico e laboratorial. 

c) Sem definição do território de atuação das UBS. 
d) Realização de primeiro atendimento às urgências 

médicas e odontológicas. 
e) Participação das equipes no planejamento e na 

avaliação das ações. 
 
18.Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção da 
Saúde analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Contribuir para a diminuição da resolubilidade do 
Sistema, sem garantir a qualidade, eficácia, 
eficiência e segurança das ações de Promoção a 
saúde. 

II. Promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes – modos de 
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e 
serviços essenciais. 

III. Incorporar e implementar ações de promoção da 
saúde, com ênfase na atenção básica.  

IV. Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de 
sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, 
no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou 
extinguir as desigualdades de toda e qualquer 
ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, 
de orientação/opção sexual, dentre outras). 

 
Está (estão) incorreta(s): 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a II e IV. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Todas estão incorretas. 

19.Não é uma diretriz da Política Nacional de Promoção da 
Saúde. 
 

a) Reconhecer na Promoção da Saúde uma parte 
fundamental da busca da eqüidade, da melhoria 
da qualidade de vida e de saúde.  

b) Estimular as ações intersetoriais, buscando 
parcerias que propiciem o desenvolvimento 
integral das ações de Promoção da Saúde.  

c) Fortalecer a participação social como fundamental 
na consecução de resultados de Promoção da 
Saúde, em especial a eqüidade e o 
empoderamento individual e comunitário.  

d) Apoio à criação de Observatórios de Experiências 
Locais referentes à Promoção da Saúde. 

e) Promover mudanças na cultura organizacional, 
com vistas à adoção de práticas horizontais de 
gestão e estabelecimento de redes de 
cooperação intersetoriais. 

 
20.Não é uma estratégia de Implementação da Política 
Nacional de Promoção da Saúde. 
 

a) Desenvolvimento de estratégias de qualificação 
em ações de Promoção da Saúde para 
profissionais de saúde inseridos no Sistema Único 
de Saúde. 

b) Divulgar e informar das iniciativas voltadas para a 
Promoção da Saúde para profissionais de saúde, 
gestores e usuários do SUS, considerando 
metodologias participativas e o saber popular e 
tradicional. 

c) Apoio a Estados e Municípios que desenvolvam 
ações voltadas para a implementação da 
Estratégia Global, vigilância e prevenção de 
doenças e agravos não transmissíveis. 

d) Estruturação e fortalecimento das ações de 
Promoção da Saúde no Sistema Único de Saúde, 
privilegiando as práticas de saúde sensíveis à 
realidade do Brasil. 

e) Estímulo à inserção de ações de Promoção da 
Saúde em todos os níveis de atenção, com 
ênfase na atenção básica, voltadas às ações de 
cuidado com o corpo e a saúde; alimentação 
saudável e prevenção e controle ao tabagismo. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.Sobre saúde pública marque V para afirmativa(s) 
verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(    )  A saúde pública centra sua ação a partir da ótica 
do Estado com os interesses que ele representa 
nas distintas formas de organização social e 
política das populações.  

(    )  Na concepção mais tradicional, é a aplicação de 
conhecimentos (médicos ou não), com o objetivo 
de organizar sistemas e serviços de saúde, atuar 
em fatores condicionantes e determinantes do 
processo saúde-doença controlando a incidência 
de doenças nas populações através de ações de 
vigilância e intervenções governamentais. Não 
deve ser confundida com o conceito mais lato de 
saúde coletiva. 
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(    )  A arte e a ciência de prevenir a doença, 
prolongar a vida, promover a saúde e a eficiência 
física e mental mediante o esforço organizado da 
comunidade.  

 
A seqüência correta é: 

 
a) F – V – F  
b) V – F – V  
c) F – F – F  
d) V – V – V  
e) V – V – F 

 
22.É um dado demográfico do número de óbitos 
geralmente para cada mil habitantes em uma dada região 
em um período de tempo. Pode ser tida como um forte 
indicador social. No entanto, pode ser fortemente afetada 
pela longevidade da população, perdendo a sensibilidade 
para acompanhamento demográfico: 
 

a) Indicador de Saúde. 
b) Taxa de Mortalidade. 
c) Taxa de Natalidade. 
d) Saúde Pública. 
e) Taxa de Natimortalidade. 

 
23.Analise as afirmativas abaixo sobre saneamento básico. 
 

I. Saneamento básico é a atividade econômica 
voltada ao abastecimento de água potável 
encanada e à coleta, tratamento de esgoto e 
controle de pragas e qualquer tipo de agente 
patogênico, visando a saúde das comunidades.  

II. Trata-se de serviços que podem ser prestados 
tanto por empresas estatais como públicas, 
porém é um serviço essencial, tendo em vista a 
necessidade imperiosa deste serviço por parte da 
população e a sua importância para a saúde e o 
meio ambiente de toda a sociedade. 

III. O saneamento básico é invariavelmente uma 
atividade econômica monopolista em todos os 
países do mundo, tendo em vista a dificuldade 
física e prática em se assentar duas ou três redes 
de água e/ou esgotos de empresas diferentes no 
equipamento urbano. 

IV. O setor de saneamento básico também se 
caracteriza por necessidade de um baixo 
investimento em obras e constantes 
melhoramentos, sendo que os resultados destes 
investimentos, na forma de receitas e lucros, são 
de curta maturação. 

 
Está (estão) incorreta(s): 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a III e IV. 
d) Apenas a IV. 
e) Todas estão incorretas. 

 
24.Sobre endemia marque a alternativa correta. 
 

a) Designa-se como endemia qualquer fator mórbido 
ou doença espacialmente localizada, 
temporalmente ilimitada, habitualmente presente 
entre os membros de uma população e cujo nível 
de incidência se situe sistematicamente nos 
limites de uma faixa endêmica que foi 
previamente convencionada para uma população 
e época determinadas.  

b) Não difere da epidemia por ser de caráter mais 
contínuo e restrito a uma determinada área. 
Assim, por exemplo, no Brasil, existem áreas 
endêmicas de febre amarela na Amazônia, áreas 
endêmicas de dengue, etc.  

c) Por vezes, uma endemia não pode evoluir para 
uma epidemia, existindo, nesse caso, uma 
doença endemo-epidémica.  

d) Esta oposição entre endemia e epidemia, 
entretanto, não tem sido esbatida com os novos 
conhecimentos adquiridos quanto aos fatores 
ecológicos que condicionam o desenvolvimento 
de uma doença.  

e) O termo "endêmico" passou a referir-se, de forma 
menos ajustada, ao grau de prevalência de uma 
doença, ou seja, à proporção entre o número total 
de casos da doença e o número de indivíduos em 
risco de adquirí-la, numa área geográfica e 
temporalmente bem definida. 

 
25.Marque a alternativa incorreta sobre saneamento 
básico. 
 

a) Saneamento é o conjunto de medidas, visando 
preservar ou modificar as condições do meio 
ambiente com a finalidade de prevenir doenças e 
promover a saúde. 

b) Saneamento básico se restringe ao 
abastecimento de água e disposição de esgotos, 
mas há quem inclua o lixo nesta categoria. Outras 
atividades de saneamento são: controle de 
animais e insetos, saneamento de alimentos, 
escolas, locais de trabalho e de lazer e 
habitações. 

c) Normalmente qualquer atividade de saneamento 
tem os seguintes objetivos: controle e prevenção 
de doenças, melhoria da qualidade de vida da 
população, melhorar a produtividade do indivíduo 
e facilitar a atividade econômica. 

d) O sistema de esgotos existe para afastar a 
possibilidade de contato de despejos, esgoto e 
dejetos humanos com a população, águas de 
abastecimento, vetores de doenças e alimentos. 

e) O sistema de esgotos ajuda a aumentar despesas 
com o tratamento tanto da água de abastecimento 
quanto das doenças provocadas pelo contato 
humano com os dejetos, além de descontrolar a 
poluição das praias. 

 
26.Pandemia é: 
 

a) É uma doença infecciosa e transmissível que 
ocorre numa comunidade ou região e pode se 
espalhar rapidamente entre as pessoas de outras 
regiões, originando um surto epidêmico. 

b) É uma doença localizada em um espaço limitado. 
Isso quer dizer que, é uma doença que se 
manifesta apenas numa determinada região, de 
causa local. 

c) É uma epidemia que atinge grandes proporções, 
podendo se espalhar por um ou mais continentes 
ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes 
ou destruindo cidades e regiões inteiras. 

d) Qualquer doença que ocorre apenas em um 
determinado local ou região, não atingindo nem 
se espalhando para outras comunidades. 

e) Ocorre por causa de um grande desequilíbrio 
(mutação) do agente transmissor da doença ou 
pelo surgimento de um novo agente 
(desconhecido). 
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27.É uma infecção causada pelo protozoário cinetoplástida 
flagelado Trypanosoma cruzi. 
 

a) Dengue 
b) Doença de chagas 
c) Cólera 
d) Hepatite 
e) Herpes 

 
28.Sobre lixões marque a alternativa correta. 
 

a) Os lixões também são depósitos de lixo, com 
tratamento, com a diferença de que são 
institucionalizados, isto é, autorizados pelas 
Prefeituras, é por isso que ainda temos tantos 
lixões.  

b) No Brasil esse problema não é grave, pois cerca 
de 80% dos municípios deposita seu lixo em 
lixões. Esses depósitos causam poluição do solo, 
das águas que bebemos e do ar, pois as queimas 
espontâneas são constantes.  

c) Muita gente pensa que, se o lixão está longe de 
sua casa, ele não está lhe causando problemas. 
Isso é correto. A poluição causada por um lixão 
atinge poucos quilômetros em volta, ou até mais, 
já que as águas e o ar movimentam-se. 

d) O lixão traz ainda mais uma alternativa: atraem a 
população mais carente e desempregada, que 
passa a se alimentar dos restos encontrados no 
lixo e a sobreviver dos materiais que podem ser 
vendidos. Esse tipo de degradação humana pode 
ser permitida, e somente a erradicação total dos 
lixões não vai solucionar essa situação. 

e) No lixão, todo o resíduo coletado é transportado 
para um local afastado e descarregado 
diretamente no solo, sem qualquer tratamento. O 
resíduo a céu aberto  atrai ratos, que transmitem 
inúmeras doenças, como raiva, meningite, 
leptospirose e peste bubônica. 

 
29.Sobre a Dengue analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda 
causada por um vírus da família Flaviridae e é 
transmitida através do mosquito Aedes aegypti, 
também infectado pelo vírus. Atualmente, a 
dengue é considerada um dos principais 
problemas de saúde pública de todo o mundo. 

II. A dengue pode se apresentar – clinicamente - de 
quatro formas diferentes formas: Infecção 
Inaparente, Dengue Clássica, Febre Hemorrágica 
da Dengue e Síndrome de Choque da Dengue. 
Dentre eles, destacam-se a Dengue Clássica e a 
Febre Hemorrágica da Dengue. 

III. A pessoa está infectada pelo vírus, mas não 
apresenta nenhum sintoma. A grande maioria das 
infecções da dengue apresenta sintomas. 
Acredita-se que de cada dez pessoas infectadas 
apenas 8 ficam doentes. 

IV. A Dengue Clássica é uma forma mais forte da 
doença e semelhante à gripe. Geralmente, inicia 
de uma hora para outra e dura entre 5 a 7 dias. A 
pessoa infectada tem febre alta (39° a 40°C), 
dores de cabeça, cansaço, dor muscular e nas 
articulações, indisposição, pode provocar 
hemorragias nasais, gengivais, urinárias, 
gastrointestinais ou uterinas. 

V. Os sintomas da Dengue Clássica duram até uma 
semana. Após este período, a pessoa pode 
continuar sentindo cansaço e indisposição. 

Está (estão) incorreta(s): 
 

a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a III e IV. 
d) Apenas a II e V. 
e) Todas estão incorretas. 

 
30.Malária é: 
 

a) É uma doença infecciosa febril aguda causada 
por um vírus da família Flaviridae e é transmitida 
através de um mosquito também infectado pelo 
vírus. 

b) Doença muitas vezes fatal causada pelo bacilo 
diftérico, que ataca principalmente crianças. 
Produz dor de garganta, febre e fraqueza. O 
tratamento deve ser feito o mais rápido possível. 
A vacina antidiftérica está associada à 
antitetânica e à antipertussis (contra coqueluche) 
na forma de vacina tríplice. 

c) É transmitida pelo bacilo de Hansen 
(Mycobacterium leprae) e causa lesões na pele e 
nas mucosas. Quando o tratamento é feito a 
tempo a recuperação é total. 

d) É causada pelo bacilo de Koch (Mycobacterium 
tuberculosis), atacando os pulmões. O tratamento 
é feito com antibióticos e as medidas preventivas 
incluem vacinação das crianças com BCG, 
abreugrafias periódicas e melhoria dos padrões 
de vida das populações mais pobres. 

e) É causada por organismos parasíticos e 
unicelulares chamados de Plasmodium. Como a 
gripe aviária, ela é uma doença vetorial, na qual o 
organismo infectante é transportado por um 
portador animal intermediário. Nesse caso, a 
doença é transmitida por mosquitos, mas apenas 
mosquitos fêmeas do gênero Anopheles. 

 
31.É uma doença infecciosa potencialmente grave, 
causada por uma bactéria, a Salmonella typhi. Caracteriza-
se por febre prolongada, alterações do trânsito intestinal, 
aumento de vísceras como o fígado e o baço e, se não 
tratada, confusão mental progressiva, podendo levar ao 
óbito. A transmissão ocorre principalmente através da 
ingestão de água e de alimentos contaminados. A doença 
tem distribuição mundial, sendo mais freqüente nos países 
em desenvolvimento, onde as condições de saneamento 
básico são inexistentes ou inadequadas: 
 

a) Febre tifóide 
b) Febre amarela 
c) Doença de chagas 
d) Malária 
e) Poliomielite 

 
32.A dor de cabeça, falta de apetite, sono agitado, febre 
longa, tosse, sangramento no nariz, diarréia, delírios e 
aumento do fígado, retardamento do ritmo do coração, 
aumento do volume do baço e manchas rosadas sobre a 
pele na região do tronco são sintomas de que doença 
abaixo? 
 

a) Febre amarela 
b) Dengue 
c) Febre tifóide 
d) Poliomielite 
e) Gripe 
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33.Também conhecida como elefantíase, é uma doença 
causada por parasitas conhecidos como vermes 
nematóides: 
 

a) Leishmaniose 
b) Filariose 
c) Leptospirose 
d) Tracoma 
e) Tétano 

 
34.A febre Amarela é causada por: 
 

a) O mosquito Aedes aegypti. 
b) Bactérias como a Shigella. 
c) Pelo bacilo de Koch. 
d) Por uma bactéria chamada Gonococo. 
e) Por bacilo diftérico. 

 
35.O período de incubação da filariose é de: 
 

a) 1 a 3 meses. 
b) 3 a 6 meses. 
c) 9 a 12 meses. 
d) 12 a 18 meses. 
e) 15 a 18 meses. 

 
36.É a doença crônica causada pelos parasitas 
multicelulares platelmintos do gênero Schistosoma. É a 
mais grave forma de parasitose por organismo multicelular, 
matando centenas de milhares de pessoas por ano. 
Infecção causada por verme parasita da classe Trematoda. 
Ocorre em diversas partes do mundo de forma não 
controlada (endêmica). Nestes locais o número de pessoas 
com esta parasitose se mantém mais ou menos constante. 
Trata-se da: 
 

a) Malária 
b) Leptospirose 
c) Leishmaniose 
d) Esquistossomose 
e) Dengue 

 
37.A barriga-d'água é um nome popular de que doença? 
 

a) Filariose 
b) Febre tifóide 
c) Difteria 
d) Hanseníase 
e) Esquistossomose 

 
38.É uma é uma zoonose (doença dos animais que pode 
se transmitir ao homem),os animais infectados com maior 
grau de importância em relação aos humanos são os cães, 
os roedores e os próprios humanos.Trata-se de 
enfermidade infecciosa, parasitária, cuja etiologia, no 
Brasil, é dominada por 4 espécies destes protozoários. A 
descrição se refere à: 
 

a) Dengue 
b) Filariose 
c) Raiva 
d) Leishmaniose 
e) Malária 

 
 
 
 
 
 
 

39.É uma doença transmitida pela picada de uma mosca 
do tipo Lutzomia (mosca de arena – em inglês sandfly). 
Estes phlebotomus (insetos que chupam sangue) 
pertencem ao grupo Díptero, ou seja, ao mesmo grupo das 
moscas, mosquitos, borrachudos e maruins. Trata-se de 
qual doença. 
 

a) Leishmaniose 
b) Raiva 
c) Malária 
d) Hanseníase 
e) Febre amarela 

 
40.É uma doença cujos sintomas são febre alta, fortes 
cefaléias, calafrios, dores musculares, vômitos, bem como 
icterícia, olhos congestionados, dor abdominal, diarréia ou 
coceira. Complicações incluem falência renal, meningite, 
falência hepática e deficiência respiratória, o que 
caracteriza a forma mais grave da doença, conhecida 
como doença de Weil ou síndrome de Weil. Em casos 
raros ocorre a morte. Trata-se da: 
 

a) Raiva 
b) Leptospirose 
c) Doença de chagas 
d) Febre tifóide 
e) Filariose 
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