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Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03. 
 
TEXTO: 

Dengue é doença da falta de civilidade 
 

Todo mundo já deveria saber como combater o mosquito da dengue. Mas a lição não foi aprendida. 
Assim como há doenças da desnutrição, doenças da falta de higiene, há doenças da falta de 

urbanidade, falta de civilidade � como a dengue. É consequência de uma série de desorganizações das 
cidades. A principal delas é a falta de respeito aos direitos dos outros, que tem como consequência que os 
outros não respeitam o direito de cada um. 5 

É um círculo vicioso que torna mais difícil a vida em cidades. Em lugares organizados, cada um faz 
a sua parte e todos vivem bem. Não se faz barulho para os outros, não se joga lixo no chão, que depois 
entope o escoamento da chuva, não se erguem construções irregulares, respeita-se o verde; as calçadas 
são ocupadas por pedestres e não por carros, que não desrespeitam sinais de trânsito, principalmente 
faixas de pedestre.  10 

No mundo civilizado é assim. E o mundo civilizado não tem fronteiras nacionais, mas cerebrais, 
culturais. Neste ano, por exemplo, o estado Santa Catarina não deu visto de entrada para a dengue.  

O mosquito da dengue vive nos mundos em que para dentro das fronteiras da cidadania não mora 
a responsabilidade para com a cidade em que se vive. É nesse descaso que o mosquito da dengue 
deposita seus ovos, que são os ovos da doença, do sofrimento e até da morte.  15 

É fácil esterilizar esse mosquito, não deixando lugares para que ponha os ovos. Fácil e difícil, 
porque antes é preciso cruzar fronteiras culturais para entrar no país feliz da civilidade. 

 
(GARCIA, Alexandre. Dengue é doença da falta de civilidade. Disponível em: <http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL86582 
8-16020,00DENGUE+E+DOENÇA+DA+FALTA+DE+CIVILIDADE.html>. Acesso em: 20 fev. 2010.). 
 
 
Questão 01 (Peso 2) 
 
No texto, o autor considera a dengue 
 
A) uma enfermidade igual às doenças da desnutrição e da falta de higiene.  
B) um problema sério de saúde pública pertencente ao mundo civilizado. 
C) um mal resultante da urbanidade decorrente do crescimento demográfico. 
D) uma doença da falta de civilidade, consequente de uma série de desorganizações das cidades. 
E) uma doença de difícil combate, porque o mosquito Aedes aegypti deposita os ovos em lugares inacessíveis. 
 
Questão 02 (Peso 1) 
 
De acordo com o texto, “falta de civilidade” (linha 3) significa 
 
A) a ausência de patriotismo. 
B) a própria doença da dengue. 
C) a falta de cuidado com a saúde. 
D) a desarmonia nas relações do homem com os animais. 
E) o desrespeito às normas de convívio entre os membros de uma sociedade. 
 
Questão 03 (Peso 2) 
 
“É fácil esterilizar esse mosquito, não deixando lugares para que ponha os ovos. Fácil e difícil, porque antes é 
preciso cruzar fronteiras culturais para entrar no país feliz da civilidade.” (linhas 16 e 17) 
 
A leitura do fragmento em evidência permite deduzir que 
 
A) o combate ao mosquito da dengue independe da existência de fronteira socioeconômica e cultural.   
B) um povo só é feliz se não tiver de combater doenças, como a dengue. 
C) a eliminação dos criadouros possibilita o combate ao mosquito da dengue.  
D) o mosquito Aedes aegypti pode ser esterilizado com a eliminação dos mosquitos machos. 
E) o mundo da civilidade se debate ainda contra enfermidades alheias à sua ação e determinação. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 04 a 06. 
 

TEXTO: 
Sem Saúde 

 

Pelo amor de Deus, alguém me ajude! 
Eu já paguei o meu plano de saúde, 
mas agora ninguém quer me aceitar 
E eu tô com dô, dotô, num sei no que vai dá! 
Emergência! Eu tô passando mal, 
Vô morrer aqui na porta do hospital, 
Era mais fácil eu ter ido 
direto pro Instituto Médico Legal, 
Porque isso aqui tá deprimente, doutor, 
Essa fila tá um caso sério 
Já tem doente desistindo de ser atendido 
e pedindo carona pro cemitério. 
E aí, doutor? Vê se dá um jeito! 
Se é pra nós morrê nós qué morrê direito 
Me arranja aí um leito que eu num peço mais nada, 
Mas eu num sou cachorro pra morrer na calçada. 
Eu tô cansado de bancar o otário, 
Eu exijo pelo menos um veterinário. 
Me cansei de lero-lero 
Dá licença mas eu vou sair do sério, 
Quero mais saúde 
Me cansei de escutar... 
                             […] 
Eu tô sem segurança, sem transporte, sem trabalho, sem lazer, 
Eu num tenho educação, mas saúde eu quero ter. 
Já paguei minha promessa, não sei o que fazer! 
Já paguei os meus impostos, não sei pra quê? 
Eles sempre dão a mesma desculpa esfarrapada: 
"A saúde pública está sem verba", 
E eu num tenho condições de correr pra privada. 
Eu já tô na merda. 
 

(GABRIEL, o pensador et al.). 
 

Questão 04 (Peso 2) 
 

Em relação à mensagem dos autores no texto, pode-se afirmar: 
 

A) Os cidadãos que pagam impostos são os únicos a ter direito à assistência à saúde. 
B) Quem paga um plano de saúde, hoje, no Brasil, tem a assistência médica garantida em qualquer nível de 

atenção. 
C) A aquisição de um plano de saúde é perfeitamente dispensável, pois o SUS consegue atender todos os 

cidadãos brasileiros. 
D) A saúde pública brasileira passa por uma fase difícil, devido à falta de verba, pois os impostos pagos são 

insuficientes para custear os gastos dela decorrentes. 
E) O povo quer ter saúde, cansou de escutar as promessas e de ser enganado, não suportando mais filas, 

mortes por falta de assistência e o descaso com a saúde pública. 
 

Questão 05 (Peso 2) 
 

“Eu tô sem segurança, sem transporte, sem trabalho, sem lazer 
Eu num tenho educação, mas saúde eu quero ter.” (versos 23 e 24) 
 

Os versos enfatizam a 
 

A) desinformação do indivíduo quanto a seus reais direitos de cidadão. 
B) indignação do cidadão em relação aos direitos sociais, não garantidos pelo governo.  
C) importância dada pelo cidadão brasileiro à sua saúde, único direito que realmente lhe interessa. 
D) acomodação do povo em relação à falta de acesso aos direitos sociais: segurança, trabalho, lazer, educação 

e saúde. 
E) dificuldade do governo brasileiro em assegurar ao cidadão o direito a segurança, transporte, trabalho, laser, 

educação e saúde. 
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Questão 06 (Peso 1) 
 

“Eles sempre dão a mesma desculpa esfarrapada: 
‘A saúde pública está sem verba’ ” (versos 27 e 28) 
 

O pronome “Eles”, no primeiro verso, se refere 
 

A) ao Ministro da Saúde e ao Presidente da República, exclusivamente. 
B) às Secretarias Estaduais da Saúde dos Estados do Nordeste. 
C) às autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do país. 
D) aos Secretários de Saúde dos Municípios da Bahia. 
E) ao Ministério Público e ao Ministério da Saúde. 
 
Questão 07 (Peso 3) 
 

O município “A” apareceu no boletim epidemiológico do seu estado em primeiro lugar no número de casos de 
dengue. Dentre as atividades para o combate ao vetor, foi incluído o Levantamento de Índice de Infestação 
Predial, uma ação desenvolvida pelo Agente de Combate às Endemias — ACE —, feito por meio de pesquisa 
larvária, para a detecção de focos do Aedes aegypti nas localidades.  
Considere os dados constantes no quadro a seguir e a informação de que um ACE consegue visitar 25 imóveis 
em um dia de trabalho. 
  

Loteamentos Quantidade de Quarteirões Nº de Imóveis por Quarteirão 
Norte 20 22 
Leste 10 23 
Oeste 15 32 
Sul 12 25 

 
Com base nessas informações e nos dados constantes no quadro, a quantidade de imóveis que existem no 
município “A” para serem inspecionados e o número de dias que serão necessários para que dois Agentes de 
Combate às Endemias inspecionem todos os imóveis são, respectivamente, os indicados na alternativa 
 

A) 1450 e 58. 
B) 1450 e 29. 
C) 1405 e 58. 
D) 159 e 3. 
E) 102 e 2. 
 
Questão 08 (Peso 1) 
 

Se um Agente de Combate às Endemias consegue visitar 20 imóveis por dia, o número de imóveis que 14 
agentes, trabalhando durante 22 dias, conseguem inspecionar é 
 

A) 8080 
B) 6160 
C) 6100 
D) 6060 
E) 4240 
 
Questão 09 (Peso 3) 
 
Sabendo-se que a soma dos casos confirmados de Influenza A H1N1 nos municípios “a” e “b” é igual a 253, 

determine � e � na proporção 
b

a
=

7

4
. 

Nessas condições, “��” e “�” são, respectivamente, 
 
A) 161 e 92. 
B) 96 e 157. 
C) 92 e 161.  
D) 88 e 165. 
E) 85 e 168. 
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Questão 10 (Peso 1) 
 

Em um mês de trabalho, o Agente de Combate às Endemias “A” realizou o tratamento focal da dengue em 486 
domicílios e o Agente “B”, em 273.  
Nesse caso, é correto afirmar: 
 

A) Os agentes “A” e “B”, juntos, trataram 739 domicílios. 
B) O Agente “A” tratou 213 domicílios a mais que o Agente “B”. 
C) O Agente “B” deixou de tratar 203 domicílios em relação ao Agente “A”. 
D) O Agente “A” conseguiu tratar o dobro de domicílios em relação ao Agente “B”. 
E) A divisão entre o número de domicílios tratados pelos agentes “A” e “B” é de aproximadamente 1,87.  
 
Questão 11 (Peso 1) 
 

 
 
(ABREU, Nelatir Rebés. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-597020000002000 
08>. Acesso em: 20 fev. 2010.). 
 
O Sistema Único de Saúde � SUS � teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde nº. 8.080/90, 
com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988.  
A leitura da charge mostra que o princípio do SUS que deixou de ser atendido foi o da 
  

A) participação social. 
B) hierarquização. 
C) universalidade. 
D) integralidade.  
E) gratuidade. 
 
Questão 12 (Peso 3) 
 

Preencha as lacunas das frases a seguir com a palavra adequada ao contexto.  
 

I. A                da saúde se descreve como intervenções orientadas para evitar o surgimento de doenças 
específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações.  

II. A                     da saúde envolve um conjunto de ações voltadas para a redução ou a eliminação de riscos à 
saúde da população. 

III. A                     da saúde é o processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades 
para atuar na melhoria da sua qualidade de vida, sendo medidas que não se dirigem a uma determinada 
doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar físico, mental e social. 

 

A alternativa cujas palavras obedecem à sequência correta das frases é a 
 

A) prevenção – proteção – promoção.  
B) promoção – proteção – prevenção. 
C) proteção – prevenção – promoção. 
D) prevenção – promoção – proteção.   
E) proteção – promoção – prevenção. 
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Questão 13 (Peso 3) 
 
Com relação aos princípios doutrinários e organizativos do SUS, enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 
1) Integralidade 
2) Equidade 
3) Descentralização 
4) Regionalização 
5) Hierarquização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(    ) determina que os serviços de saúde devem ser organizados por 
nível de complexidade.  

(    ) é um princípio de justiça social, porque busca diminuir as 
desigualdades e garante que todo cidadão é igual perante o SUS e 
será atendido nos serviços de saúde, sem preconceito ou privilégio 
de qualquer espécie. 

(    ) visa a que os serviços de saúde sejam dispostos numa área 
geográfica delimitada e com a definição da população a ser 
atendida. 

(    ) garante a qualquer cidadão brasileiro o direito de ser atendido por 
um sistema integrado pelas ações que visam promover, proteger e 
recuperar a saúde. 

(    ) é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto 
às ações e aos serviços de saúde, ou seja, o comando será único 
em cada esfera de governo (federal, estadual e municipal). 

 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) 1 4 3 5 2 
B) 2 5 4 3 1 
C) 3 4 5 2 1 
D) 5 1 4 2 3 
E) 5 2 4 1 3 
 
 
Questão 14 (Peso 3) 
 
Numere os parênteses, estabelecendo a relação entre cada palavra formada nos quadrados e seu respectivo 
significado. 
 

   1. S U R T O     
  2. P A N D E M I A   
  3. Q U A R E N T E N A 

4. E P I D E M I A     
   5. E N D E M I A   

 
(    ) Período durante o qual indivíduos expostos à doença contagiosa grave permanecem isolados, para 

confirmar se tem ou não a doença, impedindo, assim, a sua disseminação. 
(    ) Presença contínua de uma enfermidade, ou agente infeccioso, em uma zona geográfica determinada. 
(    ) Ocorrência de uma doença que se propaga rapidamente, atingindo, em pouco tempo, um número elevado 

de pessoas. 
(    ) Ocorrência de dois ou mais casos de uma doença, restrita a uma área geográfica pequena e bem 

delimitada. 
(    ) Epidemia de uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes. 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) 1 3 2 4 5  
B) 2 5 4 3 1  
C) 3 4 5 1 2 
D) 3 5 4 1 2 
E) 4 2 1 5 3 
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Questão 15 (Peso 1) 

 
 
(Disponível em: <http://teteraconsultoria.com.br/infoescravo/arquivos/2009/08/cartilha-gripe-a.jpg>. Acesso em 15 fev. 2010.). 
 

As medidas preventivas constantes nessa gravura são de combate à doença denominada de  
 

A) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida � AIDS. 
B) Influenza A H1N1. 
C) Dengue. 
D) Coléra. 
E) Malária. 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 16 a 18. 
 

Em dezembro de 1999, após um amplo debate entre os três níveis de gestão do SUS — municipal, estadual e 
federal —, o Ministério da Saúde aprovou normas e portarias que regulamentam o papel de cada gestor na área 
da vigilância em saúde, tornando as ações mais efetivas e garatindo um maior acesso da população aos serviços 
públicos de saúde.   
 

Questão 16 (Peso 3) 
 

Identifique com V as competências de um gestor municipal na área de vigilância em saúde e com F, as demais. 
 

(    ) Investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por doenças específicas. 
(    ) Busca ativa de casos de notificação compulsória nas unidades de saúde, inclusive laboratórios, domicílios, 

creches e instituições de ensino, entre outros, existentes em seu território. 
(    ) Provimento de insumos estratégicos, tais como imunobiológicos, inseticidas e kits diagnóstico. 
(    ) Coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunizações, 

incluindo a vacinação de rotina, de campanhas e de bloqueio, bem como a notificação e a investigação de 
eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 

A) F V V F 
B) F F V V 
C) V V F V 
D) V V F F  
E) V V V V 
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Questão 17 (Peso 2) 
 
Acerca das competências na área de vigilância em saúde, a única informação incorreta é a da alternativa 
 
A) As competências estabelecidas para o município poderão ser executadas em caráter suplementar pelos 

estados ou por consórcio de municípios, nas condições pactuadas na Comissão Intergestora Bipartite. 
B) A coordenação do Programa Nacional de Imunizações — incluindo a definição das vacinas obrigatórias no 

país, as estratégias e a normatização técnica sobre sua utilização — é da competência do gestor federal. 
C) A gestão dos sistemas de informação epidemiológica é de responsabilidade dos três níveis de gestão do 

SUS. 
D) O financiamento das ações de vigilância em saúde é da competência exclusiva do Ministério da Saúde. 
E) A responsabilidade pela disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual — EPIs — será das três 

esferas de governo, de acordo com o nível de complexidade a ser definido pela especificidade funcional 
desses equipamentos. 

 
 
Questão 18 (Peso 2) 
 

Preencha as lacunas das frases a seguir com a palavra adequada ao contexto. 
 

I. É responsabilidade do gestor                         a execução das ações de vigilância em saúde, em municípios 
não certificados nas condições estabelecidas em lei. 

II. É competência do gestor                  a definição das atividades e parâmetros que integram a Programação 
Pactuada Integrada da área de Vigilância em Saúde – PPI-VS. 

III. Compete ao gestor                     as ações de controle químico e biológico de vetores e de eliminação de 
criadouros, bem como a captura de vetores e reservatórios, identificação e levantamento do índice de 
infestação. 

 

A alternativa cujas palavras obedecem à sequência correta das frases é a 
 

A) federal – estadual – federal. 
B) municipal – federal – estadual. 
C) estadual – estadual – municipal. 
D) federal – municipal – estadual. 
E) estadual – federal – municipal. 
 
 
Questão 19 (Peso 2) 
 

Sobre a participação popular na gestão do SUS, prevista na legislação federal, a única informação incorreta é a  
 

A) A participação da população na gestão da saúde coloca as ações e os serviços na direção do interesse da 
comunidade. 

B) O gestor é o responsável pela execução da política de saúde, enquanto ao Conselho de Saúde cabe o 
acompanhamento da execução das ações e a fiscalização da utilização dos recursos. 

C) O Conselho e a Conferência de Saúde são instâncias regulamentadas por lei que consolidam a participação 
da sociedade no SUS. 

D) As funções dos conselheiros são consideradas de importância pública, devendo se pautar na ética, não 
tendo os conselheiros direito à remuneração ou privilégios.  

E) O Conselho de Saúde é uma instância de caráter temporário e consultivo que possibilita a ampla 
participação da população na gestão do SUS. 

 
 
Questão 20 (Peso 2) 
 

Sobre as doenças imunopreveníveis, pode-se afirmar que são 
 

A) exemplos desse tipo de doenças a hepatite B, o tétano e a hanseníase. 
B) exemplos de doenças imunopreveníveis o sarampo, a leptospirose e a caxumba. 
C) doenças que podem ser prevenidas com a administração de um imunobiológico. 
D) enfermidades do sistema imunológico que podem ser prevenidas com o isolamento do paciente.  
E) males crônicos que podem ser evitados com a administração de medicamentos especiais. 
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Questão 21 (Peso 1) 

 
Em relação à composição do Conselho de Saúde, a alternativa que contempla a paridade correta entre as 
entidades relacionadas no quebra-cabeça é a 
 
A) 50% usuários, 25% trabalhadores de saúde, 25% governo e prestadores de serviços de saúde. 
B) 50% usuários, 20% trabalhadores de saúde, 30% governo e prestadores de serviços de saúde. 
C) 50% usuários, 15% trabalhadores de saúde, 35% governo e prestadores de serviços de saúde. 
D) 30% usuários, 30% trabalhadores de saúde, 40% governo e prestadores de serviços de saúde. 
E) 25% usuários, 25% trabalhadores de saúde, 50% governo e prestadores de serviços de saúde. 
 
Questão 22 (Peso 3) 
 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 
 

São objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde: 
 

(    ) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis. 
(    ) Minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem. 
(    ) Contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e 

segurança das ações de promoção da saúde. 
(    ) Contribuir para elaboração e implementação de políticas públicas integradas que visem à melhoria da 

qualidade de vida no planejamento de espaços urbanos e rurais. 
 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V V F F 
D) V F F V 
E) V V V V 
 
Questão 23 (Peso 1) 
 

Medidas de controle são aquelas aplicadas, geralmente, a favor de indivíduos ou comunidades, ou seja, a favor 
de lugares quando a doença ocorre sob forma esporádica, endêmica ou epidêmica.  
 

Sobre medidas de controle, identifique com V os itens verdadeiros e com F, os falsos. 
 

(    ) Vacinação. 
(    ) Tratamento de contatos. 
(    ) Tratamento da água. 
(    ) Controle de vetores e roedores. 
 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 

A) F F V V  
B) F V V F 
C) V V F F 
D) V F F V 
E) V V V V 
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Questão 24 (Peso 2) 
 

Vetor é um agente transmissor que propaga a doença entre um vertebrado doente e um outro sadio. 
Exclui-se como exemplo de vetor da doença indicada à direita o citado na alternativa. 
 

A) Caramujo � esquistossomose. 
B) Mosquito Aedes aegypti � dengue. 
C) Triatomíneo, conhecido como barbeiro � doença de Chagas. 
D) Flebotomíneo, conhecido como mosquito palha, tatuquira e birigui � leishmaniose. 
E) Mosquito Anopheles, conhecido como carapanã, muriçoca, mosquito-prego e bicuda � malária. 
 

Questão 25 (Peso 1) 
 

Doenças transmissíveis são aquelas causadas por um agente infeccioso específico ou pela toxina por ele 
produzida, por meio da transmissão desse agente ou de seu produto tóxico, a partir de uma pessoa ou animal 
infectado, ou ainda de um reservatório para um hospedeiro suscetível, quer direta ou indiretamente, intermediado 
por vetor ou ambiente.  
Com base nessa informação, a alternativa em que todas as doenças citadas são transmissíveis é a 
 

A) Tuberculose, leishmaniose e hepatites virais. 
B) Hipertensão arterial, hanseníase e dengue. 
C) Diabetes mellitus, meningite e malária. 
D) Febre tifóide, cirrose hepática e coqueluche. 
E) Coléra, leptospirose e asma. 
 

Questão 26 (Peso 1) 
 

Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde.  
 

Essa é a definição da chamada Vigilância 
 

A) em Saúde. 
B) Sanitária. 
C) Epidemiológica. 
D) em Saúde do Trabalhador. 
E) Pública. 
 

Questão 27 (Peso 2) 
 

Processo sistemático, contínuo e permanente que objetiva a formação e o desenvolvimento da consciência 
crítica do cidadão, estimulando a busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados e a sua 
participação real no exercício do controle social.  
 

Essa afirmativa diz respeito à 
 

A) educação em saúde. 
B) proteção da saúde. 
C) participação social. 
D) recuperação da saúde. 
E) busca de políticas sociais. 
 

Questão 28 (Peso 3) 
 

Sobre a Educação em Saúde, a única informação incorreta é a indicada em 
 

A) Busca desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e pela saúde da 
comunidade a qual pertençam e a capacidade de participar da vida comunitária de uma maneira construtiva. 

B) Trabalha as relações institucionais que acontecem nas diversas instâncias do SUS e deste com outras 
organizações governamentais e não governamentais na busca de parcerias para o desempenho de suas 
funções. 

C) Propõe formas de comunicação que respeitem a cultura local e a participação real dos grupos sociais na 
mobilização social. 

D) Tem por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a realidade e 
transformá-la. 

E) Ignora o universo cultural das pessoas e as formas de organização da comunidade, uma vez que considera a 
educação como simples transferência de conhecimentos, habilidades e destrezas. 
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Questão 29 (Peso 3) 
 
Em relação às ações da Vigilância Epidemiológica, identifique com V os itens verdadeiros e com F, os falsos. 
 
(    ) Cadastramento dos estabelecimentos que produzem, distribuem e comercializem produtos de interesse da 

saúde. 
(    ) Monitoramento da mortalidade infantil e materna. 
(    ) Busca ativa de declarações de óbito e de nascidos vivos nas unidades de saúde, cartórios e cemitérios 

existentes em seu território. 
(    ) Monitoramento da qualidade da água para consumo humano. 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V F F V 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F F V V 
E) V V V V 
 
Questão 30 (Peso 3) 
 
No ano de 2009, na Bahia, foram confirmados 1511 casos de meningites e 152 óbitos.  
Sobre as medidas de prevenção e controle dessa doença, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, 
as falsas. 
 
(    ) Ter higiene rigorosa com pratos e talheres usados pelo doente, bem como mamadeiras e chupetas.  
(    ) Vacinar, no Estado da Bahia, as crianças menores de 5 anos com a vacina meningocócica conjugada C, 

que previne a doença meningocócica do sorogrupo C. 
(    ) Manter a higiene corporal e lavar as mãos após ir ao banheiro. 
(    ) Realizar a quimioprofilaxia dos contatos e parentes distantes dos casos confirmados de doença 

meningocócica e meningite por Haemophilus influenzae b com Rifampicina, em tempo oportuno. 
(    ) Manter o ambiente sempre ventilado, pois a bactéria que causa doença meningocócica não resiste à luz 

solar e à ventilação natural. 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V F V F F 
B) V V V F V 
C) F V V V F 
D) F V F F V 
E) V V V V V 
 
 







