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CADERNO DE PROVAS

1 – A prova terá a duração de duas horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito.
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul.
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese.
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito.
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção.
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.).
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas. 
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura.
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas.

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 – O mosquito da espécie Aedes Aegypti é somente 
transmissor da febre amarela urbana.

A) Essa afirmativa é verdadeira;
B) Essa afirmativa parcialmente falsa;
C) Essa afirmativa é falsa;
D) Essa afirmativa e parcialmente verdadeira.

02 – Dadas às afirmativas abaixo, assinale a alternativa 
correta:
I - A Leishmaniose tegumentar americana – LTA é uma doença 
infecciosa, não-contagiosa, causada por protozoário do 
gênero Leishmania, de transmissão vetorial;
II - O mosquito da espécie Aedes aegypti é o principal 
transmissor da febre amarela urbana;
III – O período de incubação da Dengue varia de 3 a 25 dias.

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
B) Apenas a afirmativa III está correta;
C) Todas as afirmativas estão corretas.
D) Todas as afirmativas estão incorretas.

03 - São características gerais da Febre Amarela, exceto:

A) Período de incubação: 3 a 6 dias.
B) Período de Transmissibilidade: pouco antes dos primeiros 
sinais.  Sintomas: nos 3 a 4 primeiros dias da doença.
C) Duração: 7 a 10 dias.
D) Vírus da Febre Amarela sorotipos 1, 2, 3, 4 (Flavivirus).

04 - Assinale a alternativa onde não se exemplifica um método 
eficaz para o combate a proliferação do mosquito da dengue:

A) Drenar terrenos onde ocorra formação de poças.
B) Manter fossas sépticas em perfeito estado de conservação e 
funcionamento.
C) Evitar água parada.
D) Não colocar peixes de pequeno porte em charcos, lagoa ou 
água que não possa ser drenada, pois, esse tipo de peixe faz 
cooperativismo com o mosquito.
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05 - Assinale a alternativa que exemplifica o motivo pelo qual 
não recomenda-se o uso de aspirina no tratamento de febre 
amarela:

A) Porque a aspirina não causa choque hepático em pessoas com 
febre amarela.
B) Porque a aspirina tem ação antiplaquetar.
C) Porque a aspirina é um antibiótico com ação muito rápida.
D) É recomendado o uso de aspirina em pacientes com febre 
amarela.

06 - Assinale a opção que indica a medida de prevenção da 
transmissão da raiva. 

A) Matar todos os cães e gatos.
B) Eliminação de focos de produção de vetores. 
C) Destinação adequada de esgoto doméstico. 
D) Vacinação de cães e gatos.      

07 - Animal considerado um dos principais reservatórios da 
leptospirose no ambiente:  
  
A) Gato; 
B) Raposa; 
C) Rato; 
D) Macaco.  

08 - Doença conhecida popularmente como “xistose,” 
parasitose que tem como reservatório o homem e o caramujo: 

A) Esquistossomose; 
B) Cisticercose; 
C) Hidatidose; 
D) Ectoxistomose.

09 – A doença de Chagas é causada por parasita chamado: 

A) Plasmodium vivax. 
B) Plasmodium falciparum. 
C) Leishmania chagasi. 
D) Trypanosoma cruzi.
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10 - Assinale a alternativa que apresenta agente causal de 
doença não biológico:

A) Bactérias.
B) Vírus.
C) Fungos.
D) Pesticidas.
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