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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

Leia esta anedota abaixo para responder 

às questões de 01 a 04: 

 

O menino já estava parado ali no 

meio-fio havia tempo. Atento, olhando 

para um lado e para o outro. O dono da 

banca de jornal, que já estava desde 

cedo observando o menino, quis saber: 

- Por que você não atravessa, meu 

filho? 

- Mamãe disse para eu esperar os 

automóveis passarem. Até agora não 

passou nenhum! 
(Ziraldo. As últimas anedotinhas do bichinho da 

maçã. São Paulo: Melhoramentos,1988, p. 12.) 

 

QUESTÃO 01 - As palavras havia, 

observando e ali podem ser classificadas 

quanto ao número de sílabas 

respectivamente em: 

 

A) Dissílaba, polissílaba e dissílaba; 

B) Trissílaba, polissílaba e 

monossílaba; 

C) Trissílaba, polissílaba e dissílaba; 

D) Dissílaba, trissílaba e monossílaba; 

E) Trissílaba, trissílaba e dissílaba. 

 

QUESTÃO 02 - Marque a opção em que todas 

as palavras da anedota são 

morfologicamente classificadas como 

substantivo: 

 

A) Menino, parado, tempo, lado e jornal; 

B) Menino, meio-fio, tempo, dono e 

automóveis; 

C) Mamãe, filho, nenhum, banca e menino; 

D) Filho, automóveis, lado, atento e 

meio-fio; 

E) Você, menino, tempo, jornal e filho. 

 

QUESTÃO 03 - O uso da vírgula no 

período: “Por que você não atravessa, 

meu filho?” é justificado pelo fato de 

separar o vocativo do resto da frase. 

Marque a opção em que se usou a vírgula 

pelo mesmo motivo: 

 

A) Nos seminários, cada padre tinha um 

exemplar manuscrito da Bíblia; 

B) Ansioso, ele aguardava a divulgação 

do resultado; 

C) Fortaleza, 25 de abril de 2011; 

D) Claudete prefere cinema e Luciana, 

teatro; 

E) Venha lavar a louça, filha. 

 

QUESTÃO 04 - Em: “O menino já estava 

parado ali no meio-fio havia tempo. 

Atento, olhando para um lado e para o 

outro”. O antônimo da palavra destacada 

é: 

 

A) Alerta; 

B) Concentrado; 

C) Cuidadoso; 

D) Distraído; 

E) Meticuloso. 

 

QUESTÃO 05 - Observe as afirmações sobre 

algumas palavras do texto: 

 

I. A palavra meio-fio no plural fica 

meios-fios; 

II. Parado é substantivo, pois designa 

nome de um ser; 

III. A palavra automóveis é polissílaba. 

 

A) Apenas a I e a III estão corretas. 

B) Todas estão corretas. 

C) Todas estão erradas. 

D) Apenas a I  está correta. 

E) Apenas a III está correta. 

 

 

Leia o texto abaixo para responder às 

questões de 06 a 08: 

 

MANDIOCA 

 

Mani era o nome de uma indiazinha 

de pele branca como o luar, que nasceu 

para um casal de índios tupis. Era muito 

mimosa e boazinha, mas nada comia. Por 

isso foi definhando até que morreu, 

silenciosamente, em sua pequenininha 

rede. Seus pais, arrasados, fizeram seu 

túmulo no interior da própria oca onde 

moravam. 

Regada a terra com lágrimas dos 

pais desolados e com a água pura de uma 

fonte próxima, eis que uma nova planta 

germina, rachando a terra com suas 

grossas raízes. Examinando-as, os índios 

logo perceberam que, por baixo de uma 

delgada casca, essas raízes eram brancas 

como a pele da menininha morta e 

forneciam alimento raro e saudável que 

tornava os curumins que as comiam mais 

fortes e belos que os das outras tribos. 

A planta, que hoje é o principal 

alimento dos índios, começou a ser 

chamada de manioca... até mandioca.  
Disponível em: 

www.sivam.gov.br/AMAZONIA/lendas3.htm. Acesso em 

02 abril. 2011.    
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QUESTÃO 06 - A palavra Mani, mesmo se 

não estivesse iniciando uma oração, 

seria escrita com letra maiúscula por se 

tratar de um substantivo próprio. Marque 

o item em que, na norma culta da língua 

portuguesa está incorreto o uso de letra 

maiúscula: 

 

A) Nos nomes de povos, não só quando 

designam habitantes ou  naturais de 

um estado, província, cidade, vila ou 

distrito; ainda  quando representam 

coletivamente uma nação: Amazonense, 

Baiano,... 

B) Nos nomes de vias e lugares públicos: 

Avenida de Rio Branco, Praia do 

Flamengo,... 

C) Nos nomes que designam artes, 

ciências, disciplinas: Filologia 

Portuguesa, Arquitetura,... 

D) Nos nomes comuns, quando 

personificados ou individualizados e 

de seres mora   ou fictícios: A 

Capital da República, o Poeta 

(Camões),... 

E) Nos nomes dos pontos cardeais quando 

designam regiões: Os povos do 

Oriente, a guerra do Ocidente. 

 

QUESTÃO 07 - Em: “Regada a terra com 

lágrimas dos pais desolados”. A palavra 

destacada pode ser substituída, sem 

alterar o sentido, por: 

 

A) Humilhados; 

B) Consternados; 

C) Apáticos; 

D) Indiferentes; 

E) Extasiados. 

 

QUESTÃO 08 - Marque a opção em que há 

erro na separação de sílabas de algumas 

palavras do texto: 

 

A) E-ra, lu-ar, nas-ceu, ar-ra-sa-dos, 

seu; 

B) In-te-ri-or, o-ca,  gros-sas, sal-dá-

vel, ín-dios; 

C) Bran-ca, bo-a-zi-nha, co-mi-a, seus, 

pró-pria; 

D) Mui-to, mor-reu, si-len-ci-o-sa-men-

te, su-a, ter-ra; 

E) Sua, se-u, á-gua, raí-zes, tri-bos, 

man-di-o-ca. 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 - O heptágono é um polígono 

que possui: 

 

A) 3 lados; 

B) 4 lados; 

C) 5 lados; 

D) 6 lados; 

E) 7 lados. 

 

QUESTÃO 10 - Analise a figura abaixo e 

assinale a opção que contém o seu nome 

de forma correta: 

 

 
 

A) Optágono; 

B) Octógono; 

C) Oitávono; 

D) Optávano; 

E) Oitógono. 

 

QUESTÃO 11 - A figura representada por 

um hexaedro regular também pode ser 

chamada de: 

 

A) Triângulo; 

B) Losango; 

C) Tetraedro; 

D) Cubo; 

E) Pirâmide. 

 

QUESTÃO 12 - A casca de sorvete tem a 

forma geométrica de: 

 

 
 

A) Pirâmide; 

B) Cubo; 

C) Quadrado; 

D) Losango; 

E) Cone. 
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QUESTÃO 13 - O quadrilátero que possui 

quatro lados congruentes e quatro 

ângulos retos é chamado de: 

 

A) Paralelogramo; 

B) Trapézio; 

C) Quadrado; 

D) Losango; 

E) Retângulo. 

 

QUESTÃO 14 - A figura abaixo corresponde 

a: 

 

 
 

A) Prisma triangular; 

B) Prisma quadrangular; 

C) Prisma hexagonal; 

D) Prisma pentagonal; 

E) Paralelepípedo. 

 

QUESTÃO 15 - A fração 3/10 pode ser 

expressa corretamente sob a forma 

decimal seguinte: 

 

A) 3,10; 

B) 10,3; 

C) 0,33; 

D) 0,03; 

E) 0,3. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 - A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de: 

 

A) Legalidade, pessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência; 

B) Legalidade, impessoalidade, 

imoralidade, publicidade e 

eficiência; 

C) Ilegalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência; 

D) Legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e 

ineficiência; 

E) Legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

 

 

QUESTÃO 17 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Os cargos, empregos e funções 

públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, 

assim como aos estrangeiros, na forma 

da lei; 

B) A investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; 

C) O prazo de validade do concurso 

público será, no mínimo, dois anos, 

prorrogável uma vez, por igual 

período; 

D) Durante o prazo improrrogável 

previsto no edital de convocação, 

aquele aprovado em concurso público 

de provas ou de provas e títulos será 

convocado com prioridade sobre novos 

concursados para assumir cargo ou 

emprego, na carreira; 

E) As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os 

cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento. 

 

QUESTÃO 18 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) É obrigatório ao servidor público 

civil o direito à livre associação 

sindical; 

B) O direito de greve será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei 

específica; 

C) A lei reservará percentual dos cargos 

e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência e definirá 

os critérios de sua admissão; 

D) A lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público; 

E) Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não 

poderão ser superiores aos pagos pelo 

Poder Executivo. 
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QUESTÃO 19 - Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) A publicidade dos atos, programas, 

obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de 

orientação social, dela devendo 

constar nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos; 

B) A lei disciplinará as formas de 

participação do usuário na 

administração pública direta e 

indireta; 

C) Os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, 

a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível; 

D) A lei estabelecerá os prazos de 

prescrição para ilícitos praticados 

por qualquer agente, servidor ou não, 

que causem prejuízos ao erário, 

ressalvadas as respectivas ações de 

ressarcimento; 

E) As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 - Sobre os servidores 

públicos, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Aos aposentados, é assegurado o 

reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme 

critérios estabelecidos em lei; 

B) O tempo de contribuição federal, 

estadual ou municipal não será 

contado para efeito de aposentadoria 

e o tempo de serviço correspondente 

para efeito de disponibilidade; 

C) A lei não poderá estabelecer qualquer 

forma de contagem de tempo de 

contribuição fictício; 

D) Ao servidor ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração bem 

como de outro cargo temporário ou de 

emprego público, aplica-se o regime 

geral de previdência social; 

E) Ressalvadas as aposentadorias 

decorrentes dos cargos acumuláveis na 

forma prevista na Constituição 

Federal, é vedada a percepção de mais 

de uma aposentadoria à conta do 

regime de previdência oficial. 

 

QUESTÃO 21 - Segundo o disposto na 

Constituição Federal, os servidores 

nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público 

são estáveis após: 

 

A) 1 ano de efetivo exercício; 

B) 2 anos de efetivo exercício; 

C) 3 anos de efetivo exercício; 

D) 4 anos de efetivo exercício; 

E) 5 anos de efetivo exercício. 

 

QUESTÃO 22 - Assinale a alternativa que 

aponta corretamente a modalidade de 

licitação que ocorre entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária 

qualificação: 

 

A) Concorrência; 

B) Tomada de preços; 

C) Convite; 

D) Concurso; 

E) Leilão. 
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QUESTÃO 23 - Assinale a alternativa que 

aponta corretamente a hipótese de 

licitação inexigível: 

 

A) Para aquisição de materiais, 

equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local em que 

se realizaria a licitação ou a obra 

ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, 

ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

B) Nas compras de hortifrutigranjeiros, 

pão e outros gêneros perecíveis, no 

tempo necessário para a realização 

dos processos licitatórios 

correspondentes, realizadas 

diretamente com base no preço do dia; 

C) Na contratação de instituição 

brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do 

ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição 

dedicada à recuperação social do 

preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-

profissional e não tenha fins 

lucrativos; 

D) Para a aquisição de bens ou serviços 

nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso 

Nacional, quando as condições 

ofertadas forem manifestamente 

vantajosas para o Poder Público; 

E) Para a aquisição ou restauração de 

obras de arte e objetos históricos, 

de autenticidade certificada, desde 

que compatíveis ou inerentes às 

finalidades do órgão ou entidade. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 - O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, 

previstos na Lei de Licitações e 

Contratos da Administração, não será 

instruído com o seguinte elemento: 

 

A) Caracterização da situação 

emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o 

caso; 

B) Razão da escolha do fornecedor ou 

executante; 

C) Justificativa do preço; 

D) Documento de aprovação dos projetos 

de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados; 

E) Atestado de qualificação técnica 

expedido por instituição estrangeira 

responsável pelo aferimento da 

capacidade do executante. 

 

QUESTÃO 25 - Para a habilitação nas 

licitações não se exigirá dos 

interessados documentação relativa a: 

 

A) Habilitação jurídica; 

B) Qualificação técnica; 

C) Qualificação econômico-financeira; 

D) Marketing institucional; 

E) Regularidade fiscal. 

 

QUESTÃO 26 - Assinale a alternativa que 

aponta incorretamente a cláusula 

necessária em todo contrato 

administrativo: 

 

A) O objeto e seus elementos 

característicos; 

B) O regime de execução ou a forma de 

fornecimento; 

C) O preço e as condições de pagamento, 

os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de 

preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do 

efetivo pagamento; 

D) Os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão, de entrega, 

de observação e de recebimento 

definitivo, conforme o caso; 

E) O crédito pelo qual correrá a 

despesa, independentemente da 

indicação da classificação funcional 

programática e da categoria 

econômica. 
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QUESTÃO 27 - Assinale a alternativa que 

contém um atributo do poder de polícia: 

 

A) Vinculação; 

B) Executoriedade condicionada; 

C) Coercibilidade; 

D) Ostensividade; 

E) Automação. 

 

QUESTÃO 28 - Assinale a alternativa que 

aponta de forma incorreta um dos 

atributos do ato administrativo: 

 

A) Irreversibilidade; 

B) Presunção de legitimidade e 

veracidade; 

C) Imperatividade; 

D) Auto-executoriedade; 

E) Tipicidade. 

 

QUESTÃO 29 - Assinale a alternativa que 

não contém um dos elementos do ato 

administrativo: 

 

A) Sujeito; 

B) Objeto; 

C) Forma;; 

D) Finalidade; 

E) Registro. 

 

QUESTÃO 30 - O ato administrativo 

discricionário pelo qual a Administração 

extingue um ato válido, por razões de 

oportunidade e conveniência, denomina-

se: 

 

A) Anulação; 

B) Invalidação; 

C) Convalidação; 

D) Revogação; 

E) Confirmação. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31 - Sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde, assinale a 

alternativa incorreta: 
 

A) Os municípios não poderão constituir 

consórcios para desenvolver em 

conjunto as ações e os serviços de 

saúde que lhes correspondam; 

B) No nível municipal, o Sistema Único 

de Saúde, poderá organizar-se em 

distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e 

práticas voltadas para a cobertura 

total das ações de saúde; 

C) Aplica-se aos consórcios 

administrativos intermunicipais o 

princípio da direção única, e os 

respectivos atos constitutivos 

disporão sobre sua observância; 

D) Serão criadas comissões 

intersetoriais de âmbito nacional, 

subordinadas ao Conselho Nacional de 

Saúde, integradas pelos Ministérios e 

órgãos competentes e por entidades 

representativas da sociedade civil; 

E) As comissões intersetoriais terão a 

finalidade de articular políticas e 

programas de interesse para a saúde, 

cuja execução envolva áreas não 

compreendidas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. 
 

QUESTÃO 32 - Não compete à direção 

nacional do Sistema Único da Saúde – 

SUS: 
 

A) Participar da definição de normas e 

mecanismos de controle, com órgão 

afins, de agravo sobre o meio 

ambiente ou dele decorrentes, que 

tenham repercussão na saúde humana; 

B) Participar da definição de normas, 

critérios e padrões para o controle 

das condições e dos ambientes de 

trabalho e coordenar a política de 

saúde do trabalhador; 

C) Coordenar e participar na execução 

das ações de vigilância 

epidemiológica; 

D) Estabelecer normas e executar a 

vigilância sanitária de portos, 

aeroportos e fronteiras, podendo a 

execução ser complementada pelos 

Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 

E) Delegar atribuições a empresas 

privadas para estabelecer critérios, 

parâmetros e métodos para o controle 

da qualidade sanitária de produtos, 

substâncias e serviços de consumo e 

uso humano. 
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QUESTÃO 33 - Sobre o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) Quando as suas disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a 

cobertura assistencial à população de 

uma determinada área, o Sistema Único 

de Saúde poderá recorrer aos serviços 

ofertados pela iniciativa privada; 

B) A participação complementar dos 

serviços privados no Sistema Único de 

Saúde será formalizada mediante 

contrato ou convênio, observadas, a 

respeito, as normas de direito 

público; 

C) Na hipótese de participação 

complementar dos serviços privados no 

Sistema Único de Saúde, as entidades 

filantrópicas e as sem fins 

lucrativos não terão preferência para 

participar do Sistema Único de Saúde; 

D) Os critérios e valores para a 

remuneração de serviços e os 

parâmetros de cobertura assistencial 

serão estabelecidos pela direção 

nacional do Sistema Único de Saúde, 

aprovados no Conselho Nacional de 

Saúde; 

E) Aos proprietários, administradores e 

dirigentes de entidades ou serviços 

contratados é vedado exercer cargo de 

chefia ou função de confiança no 

Sistema Único de Saúde. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 - Sobre as atribuições do 

Agente de Endemias, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) O Agente de Combate às Endemias tem 

como atribuição o exercício de 

atividades de pesquisa, prevenção e 

controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor de cada ente 

federado; 

B) O Agente de Combate às Endemias tem 

como atribuição o exercício de 

atividades de ensino, prevenção e 

controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor de cada ente 

federado; 

C) O Agente de Combate às Endemias tem 

como atribuição o exercício de 

atividades de repressão, prevenção e 

controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor de cada ente 

federado; 

D) O Agente de Combate às Endemias tem 

como atribuição o exercício de 

atividades de docência, prevenção e 

controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor de cada ente 

federado; 

E) O Agente de Combate às Endemias tem 

como atribuição o exercício de 

atividades de vigilância, prevenção e 

controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor de cada ente 

federado. 

 

QUESTÃO 35 - No ser humano, o verme 

trematódeo causador da Esquistossomose 

habita os vasos sanguíneos do: 

 

A) Coração e pulmão; 

B) Fígado e intestino; 

C) Coração e fígado; 

D) Coração e intestino; 

E) Pulmão e intestino. 
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QUESTÃO 36 - A doença popularmente 

conhecida como “barriga d’água” é: 

 

A) Doenças de Chagas; 

B) Anorexia nervosa; 

C) Anemia; 

D) Obesidade; 

E) Esquistossomose. 

 

QUESTÃO 37 - O protozoário parasita 

Trypanosoma cruzi é causador da doença: 

 

A) Doença de Chagas; 

B) Esquistossomose; 

C) Febre amarela; 

D) Dengue; 

E) Filariose. 

 

QUESTÃO 38 - Um dos principais sintomas 

da Doença de Chagas é o aumento do: 

 

A) Fígado e baço; 

B) Intestino e fígado; 

C) Intestino e baço; 

D) Intestino e fígado; 

E) Fígado e estômago. 

 

QUESTÃO 39 - O ciclo do Aedes aegypti é 

composto por quatro fases denominadas: 

 

A) Ovo, planária, pupa e adulto; 

B) Ovo, larva, pupa e adulto; 

C) Ovo, larva, média, adulto; 

D) Ovo, larva, flagelo, adulto; 

E) Ovo, larva, vetor, adulto. 

 

QUESTÃO 40 - Além do mosquito Aedes 

aegypti a dengue pode ser transmitida 

pelo mosquito denominado: 

 

A) Aëdes albitus; 

B) Aëdes fitus; 

C) Aëdes alintus; 

D) Aëdes filitus; 

E) Aëdes albopictus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 41 - O intervalo entre a picada 

do mosquito e a manifestação da dengue 

chama-se: 

 

A) Período de desenvolvimento; 

B) Período de lactação; 

C) Período de evolução; 

D) Período de incubação; 

E) Período de exteriorização. 

 

QUESTÃO 42 - A dengue e a febre amarela 

têm sintomas parecidos. Entretanto, há 

na febre amarela um sintoma particular 

que a distingue da dengue. O sintoma 

particular que funciona como 

identificador da febre amarela é: 

 

A) Dor de cabeça; 

B) Calafrios; 

C) Náuseas; 

D) Vômito; 

E) Icterícia. 

 

QUESTÃO 43 - A febre amarela silvestre 

ocorre, principalmente, por intermédio 

de mosquitos do gênero: 

 

A) Aëdes aegypti; 

B) Aëdes fitus; 

C) Haemagogus; 

D) Aëdes filitus; 

E) Aëdes albopictus. 

 

QUESTÃO 44 - A fim de prevenir a 

proliferação do cólera, devem ser 

adotadas algumas ações, dentre as quais 

não se inclui: 

 

A) Lavar constantemente as mãos com água 

e sabão; 

B) Ingerir alimentos crus ou mal 

cozidos, mesmo sem ter certeza sobre 

sua origem e formas de preparo; 

C) Usar hipoclorito de sódio para 

purificar a água que não foi 

devidamente tratada; 

D) Manter limpos todos os utensílios 

usados na mesa e na cozinha; 

E) Mergulhar verduras, legumes e frutas 

na água com algumas gotas de 

hipoclorito ou uma colher de água 

sanitária antes de consumi-los. 
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QUESTÃO 45 - Sobre o cólera, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) Saneamento básico e medidas simples 

de higiene são pré-requisitos 

fundamentais na prevenção dos surtos 

de cólera; 

B) O principal sintoma é a diarreia 

volumosa, que começa de repente, 

acompanhada por vômitos, mas 

raramente por febre e dores 

abdominais; 

C) Medicamentos antidiarreicos, 

antiespasmódicos e à base de 

cortisona são indicados no tratamento 

da cólera; 

D) As vacinas disponíveis contra a 

cólera oferecem proteção relativa e 

de curta duração; 

E) Epidemias de cólera são comuns em 

regiões de acampamentos e aglomeração 

humana, onde as condições de higiene 

e saneamento básico são precárias ou 

inexistentes. 

 

QUESTÃO 46 - A doença popularmente 

conhecida como “elefantíase” é: 

 

A) Doenças de Chagas; 

B) Anorexia nervosa; 

C) Filariose; 

D) Obesidade; 

E) Esquistossomose. 

 

QUESTÃO 47 - A transmissão da filariose 

ocorre: 

 

A) Através da picada do mosquito 

infectado; 

B) Através do consumo de alimentos 

infectados; 

C) Através do consumo de água imprópria; 

D) Através de relações sexuais; 

E) Através do ar. 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 48 - Sobre a Leishmaniose, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Os agentes etiológicos da 

Leishmaniose Visceral são 

protozoários tripanosomatídeos do 

gênero Leishmania; 

B) Na área urbana, o rato é a principal 

fonte de infecção; 

C) A transmissão ocorre enquanto houver 

o parasitismo na pele ou no sangue 

periférico do hospedeiro; 

D) É uma zoonose de evolução crônica, 

com acometimento sistêmico que, se 

não tratada, pode levar ao óbito até 

90% dos casos; 

E) Só uma pequena parcela de indivíduos 

infectados desenvolve sinais e 

sintomas da doença. 

 

QUESTÃO 49 - Sobre a raiva (hidrofobia), 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A) O vírus rábico pertence à ordem 

Mononegavirales, família 

Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus; 

B) A transmissão da raiva se dá pela 

penetração do vírus contido na saliva 

do animal infectado; 

C) Nos cães e gatos, a eliminação de 

vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 

dias antes do aparecimento dos sinais 

clínicos, persistindo durante toda a 

evolução da doença; 

D) Em crianças, existe tendência para um 

período de incubação maior que no 

indivíduo adulto; 

E) Em relação aos animais silvestres, há 

poucos estudos sobre o período de 

transmissibilidade, que pode variar 

de acordo com a espécie. 

 

QUESTÃO 50 - A doença conhecida como 

“febre palustre” é: 

 

A) Febre amarela; 

B) Dengue; 

C) Raiva; 

D) Cólera; 

E) Malária. 

 

 




