
                                                                                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Granito – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

AGENTE DE ENDEMIAS 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 3h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 32, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,3125 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Racismo é burrice                                                                                                                                    
.............................................. 
Não seja um imbecil. 
Não seja um ignorante. 
Não se importe com a origem ou a cor do seu 
semelhante. 
O que importa se ele é nordestino e você não? 
O que importa se ele é preto e você é branco? 
Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil 
somos todos mestiços. 
Se você discorda, então olhe para trás. 
Olhe a nossa história. 
Os nossos ancestrais. 
O Brasil colonial não era igual a Portugal. 
A raiz do meu país era multirracial. 
Tinha índio, branco, amarelo, preto. 
Nascemos da mistura, então por que o preconceito? 
Barrigas cresceram. 
O tempo passou. 
Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. 
Uns com a pele clara, outros mais escura. 
Mas todos viemos da mesma mistura. 
Então presta atenção nessa sua babaquice. 
Pois como eu já disse, racismo é burrice. 
Dê à ignorância um ponto final: 
Faça uma lavagem cerebral. 
...................................... 
O racismo é burrice, mas o mais burro não é o 
racista. 
É o que pensa que o racismo não existe. 
O pior cego é o que não quer ver. 
E o racismo está dentro de você. 
Porque o racista na verdade é um tremendo babaca. 
Que assimila os preconceitos porque tem cabeça 
fraca. 
E desde sempre não para pra pensar. 
Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe 
ensinar. 
E de pai pra filho o racismo passa. 
Em forma de piadas que teriam mais graça. 
Se não fossem o retrato da nossa ignorância. 
Transmitindo a discriminação desde a infância. 
E o que as crianças aprendem brincando. 
É nada mais nada menos do que a estupidez se 
propagando. 
Nenhum tipo de racismo - eu digo nenhum tipo de 
racismo - se justifica. 
Ninguém explica. 
Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse 
lixo que é uma herança cultural. 

............................................... 
 

GABRIEL,  O PENSADOR, MTV ao vivo. Rio de 
Janeiro: Sony Music,  2003. ASIN: 
5099750292723. 

 
QUESTÃO 1 
 
Apenas uma alternativa é contrária ao que o 
texto expressa. Assinale-a: 
 
a) A letra da música de Gabriel, o Pensador, nos 
propõe uma reflexão sobre manifestações 
preconceituosas. 
b) O título do texto prenuncia que o autor do 
mesmo se mostra contrário ao racismo. 
c) No texto, o autor desvincula as manifestações 
de preconceito da miscigenação existente no 
Brasil. 
d) Segundo o texto, o preconceito constitui um 
legado social e cultural. 
e) Na letra dessa música, o autor fez uso de 
certos termos comuns na linguagem informal, 
tendo em vista referir-se aos preconceituosos. 
 
QUESTÃO 2 
 
“Então presta atenção nessa sua babaquice 
     Pois como eu disse, racismo é burrice.” 
O termo assinalado acima estabelece no 
contexto a relação semântica de: 
 
a) adição. 
b) temporalidade. 
c) explicação. 
d) comparação. 
e) causalidade. 
 
QUESTÃO 3 
 
Assinale a alternativa em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) semelhante/ análogo. 
b) ancestrais / contemporâneos. 
c) assimila / fixa. 
d) discorda/diverge. 
e) insiste/ persevera. 
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QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa em que todas as palavras 
estão grafadas CORRETAMENTE: 
 
a) dizimar/avizar/suavizar/conscientizar. 
b) apesar/ japonesa/camponês/quisesse. 
c)estiagem/ferrugem/ageitem/(a) viagem. 
d) flecha/ fantoche/pichar/richa. 
e) espontâneo/estender/estensão/ascensão. 
 
QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa em que a concordância 
nominal está INCORRETA: 
 
a) Os funcionários mostraram-se bastantes 
preocupados com o chefe. 
b) Obrigada, disse a paciente ao médico. 
c) A secretária  mesma redigiu o ofício. 
d)As passagens aéreas custaram caro. 
e) Os móveis estavam meio empoeirados. 
 
QUESTÃO 6 
 
Só há uma alternativa cuja pontuação está 
CORRETA. Assinale-a: 
 
a) No dia do júri, o juiz, embora com muita 
cautela decretou a sentença do réu racista. 
b) No dia do júri, o juiz embora com muita 
cautela, decretou a sentença do réu racista. 
c) No dia do júri, o juiz, embora com muita 
cautela, decretou a sentença do réu racista. 
d) No dia do júri o juiz embora com muita 
cautela decretou a sentença do réu racista. 
e) No dia, do júri, o juiz, embora com muita 
cautela, decretou a sentença, do réu racista. 
 
QUESTÃO 7 
 
“Polígamo é preso por cárcere privado.” 
 (Jornal do Commércio- 21/09/2012) 
Marque a alternativa em que todas as palavras 
são acentuadas pela mesma regra que justifica a 
acentuação das palavras sublinhadas acima: 
 
a) comércio/câmera/juíza/olímpicos/trânsito. 

b) médico/ polícia/bebês/ídolo/influência. 
c)fantástico/próximo/êxito/diagnóstico/ 
contêineres. 
d)caríssimos/também/homogêneo/rígida/ 
estímulo. 
e)fenômeno/desperdício/críticas/agradável 
/área. 
 
QUESTÃO 8 
 
Aponte a alternativa em que os prefixos das 
duas palavras não apresentam o mesmo 
significado do prefixo da palavra 
IRRESPONSÁVEL: 
 
a) inativo/desativar. 
b) anormal/ilegal. 
c) impróprio/ irreverente. 
d)inútil/descontente. 
e)injetar/irromper. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 9 
 
O Presidente Lula, nascido em Pernambuco, 
deixou a presidência do país com um excelente 
índice de popularidade, o seu governo foi 
marcado por qual das características abaixo: 
 
a) Nenhum investimento no setor habitacional. 
b) Crescimento econômico com redução da 
pobreza. 
c) Aumento descontrolado da inflação. 
d) Desaprovação popular. 
e) Ausência de escândalos políticos. 
 
QUESTÃO 10 
 
A região do Vale do São Francisco se 
transformou em um dos principais pólos de 
fruticultura irrigada do país, destacando-se 
mundialmente pela sua ampla produção e pelo 
potencial de exportação. Com base nesse tema 
julgue como verdadeiras(V) ou falsas(F) as 
alternativas abaixo: 
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( ) Cultivo em larga escala e exportação de 
morango e uva. 
(  ) Aumento do enoturismo devido a produção 
de vinhos. 
(  ) Destaque no cultivo e na exportação de uva e 
manga. 
(  ) As cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), 
fazem parte dessa famosa região e são ligadas 
pela famosa Ponte Presidente Dutra. 
(  ) A água que abastece os projetos de irrigação 
da região é fornecida pelos rios São Francisco e 
Pajeú. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA: 
 
a) V, V, V, V, F. 
b) F, F, V, V, F. 
c) F, V, V, V, V. 
d) V, V, V, F, F. 
e) F, V, V, V, F. 
 
QUESTÃO 11 
 
A democracia possibilitou aos brasileiros 
escolherem através do voto secreto seus 
representantes nas esferas federal, estadual e 
municipal, no processo que ficou conhecido 
como eleição. De quatro em quatro anos os 
munícipes podem eleger os responsáveis pela 
gestão do munícipio. Serão eles além dos 
prefeitos e vice-prefeitos: 
 
a) O Governador do Estado. 
b) Deputado Estadual, Deputado Federal e 
Vereadores. 
c) Deputados e Vereadores Municipais. 
d) Vereadores para as Câmaras Municipais. 
e) Senador e Presidente. 
 
QUESTÃO 12 
 
O governo com o objetivo de aquecer a 
economia e estimular o consumo adotou 
temporariamente uma renúncia fiscal (valor que 
o governo deixa de arrecadar), elevando o 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) num 
momento em que o país sentia os efeitos do 

agravamento da crise internacional. Com a 
adoção dessa medida destacou-se a venda 
recorde de veículos. 
A queda de qual imposto citado abaixo 
alavancou essas vendas? 
 
a) Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores. 
b) Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços. 
c) Imposto Sobre Serviços. 
d) Imposto sobre Produto Industrializado. 
e) Índice dos Preços Individuais. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 13 
 
O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela 
Constituição Federal de 1988 e regulamentado 
pelas Leis n.º 8.080/90 e nº 8.142/90, Leis 
Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar 
a situação de desigualdade na assistência à 
saúde da população, tornando obrigatório o 
atendimento público a qualquer cidadão, sendo 
proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer 
pretexto. Com base na legislação supra 
mencionada assinale a alternativa CORRETA: 
 
I - A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício; 
II - O dever do Estado não exclui o das pessoas, 
da família, das empresas e da sociedade. 
III - O dever do Estado de garantir a saúde 
consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) Todas são verdadeiras. 
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QUESTÃO 14 
 
O SUS é destinado a todos os cidadãos e é 
financiado com recursos arrecadados através de 
impostos e contribuições sociais pagos pela 
população e compõem os recursos do governo 
federal, estadual e municipal. Segundo a 
Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I - centralização, com direção única em cada 
esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas II e III são verdadeiras; 
e) Todas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 15 
 
Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
São objetivos e atribuições do Sistema Único de 
Saúde - SUS: 
a) a assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas; 
b) a identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; 
c) a execução de ações, de assistência 
terapêutica integral, exceto farmacêutica; 
d) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água 
e bebidas para consumo humano; 
e) a vigilância nutricional e a orientação 
alimentar. 

 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990 e a Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
 
a) centralização e hierarquização da rede de 
serviços de saúde; 
b) preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral; 
c) utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática. 
d) universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência. 
e) integração em nível executivo das ações de 
saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 17 
 
No Brasil cerca de 26.000 pessoas, entre 
crianças e adultos, são vítimas de acidentes com 
serpentes, 21.000 com aranhas e 39.000 por 
escorpiões. Com relação aos cuidados 
(primeiros socorros) com as vítimas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) Lavar o local da picada apenas com água ou 
com água e sabão. 
b) Hidratar a vitima com goles de água. 
c) Elevar o local afetado. 
d) Furar o local da picada e em seguida faça um 
torniquete. 
e) Levar a vítima imediatamente ao serviço de 
saúde mais próximo. 
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QUESTÃO 18 
 
A Leishmaniose Visceral é uma moléstia que 
pode causar lesões nas mucosas, pele e 
cartilagens, podendo afetar o homem e os cães. 
Marque a alternativa CORRETA. 
 
a) É uma doença infecciosa e contagiosa. 
b) Pode ser transmitida pela mordida do cão. 
c) A eliminação de cães contaminados é uma 
medida de prevenção. 
d) A raposa é um reservatório da doença no 
meio rural. 
e) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
QUESTÃO 19 
 
Na figura abaixo temos alguns exemplos de 
como evitar a cadeia de transmissão da Dengue. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

 
  
a) Manter caixas d’agua bem fechadas. 
b) Combate ao mosquito transmissor. 
c) Proteger ralos de banheiro e de pias.  
d) Vacinação em massa. 
e) Eliminação e tratamento de criadouros. 
 
QUESTÃO 20 
 
A Leptospirose é uma doença infecciosa febril 
que apresenta como sintomas mais comuns: 
febre súbita, cefaleia, mialgias, anorexia, 
náuseas e vômitos. 
Sobre a Leptospirose, julgue os itens abaixo. 
 
I. A infecção humana resulta da exposição direta 
e indireta de sangue de animais infectados. 

II. A manifestação clássica é a síndrome de Weil, 
caracterizada pela tríade: insuficiência renal 
aguda, icterícia rabínica e hemorragias. 
III. A transmissão entre humanos é comum, 
podendo ocorrer contato com urina, sangue, 
secreções e tecidos de pessoas infectadas. 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I,II e III. 
e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
QUESTÃO 21 
 
São medidas de prevenção da Leptospirose, 
EXCETO. 
 
a) Manter entulhos, materiais de construção em 
desuso, para que possam oferecer abrigo aos 
roedores. 
b) Emprego de técnicas de drenagem de águas 
livres supostamente contaminadas. 
c) Utilização de água potável, filtrada e fervida 
ou clorada para consumo. 
d) Desassoreamento, limpeza e canalização de 
córregos. 
e) Remoção e destino adequado de resíduos 
alimentares, excretas, cadáveres e restos de 
animais. 
 
QUESTÃO 22 
 
Analise as afirmativas sobre Leptospirose: 
 
I. A única forma de prevenção é a vacina, pois é 
uma doença grave que pode levar à morte. 
II. A leptospirose é causada por uma bactéria 
chamada Leptospira presente na urina de ratos 
e outros animais, transmitida ao homem 
principalmente nas enchentes. 
III. O hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) 
mata as leptospiras e deverá ser utilizado para 
desinfetar reservatórios de água, locais e 
objetos que entraram em contato com água ou 
lama contaminada. 
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Assinale a opção CORRETA: 
 
a) As alternativas II e III estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão incorretas. 
d) Somente a alternativa I está correta. 
e) Somente a alternativa II está correta. 
 
QUESTÃO 23 
 
Para evitar acidentes com animais peçonhentos, 
devemos tomar algumas medidas de controle e 
prevenção.  
 
I. Dentre as medidas de prevenção coletiva para 
os acidentes ofídicos, o peridomicilio e as áreas 
de estocagem de grãos devem ser mantidos 
limpos. 
II. Dentre as medidas de prevenção para 
acidentes Escorpionismo e Araneísmo, podemos 
citar a limpeza periódica do peridomicilio, 
evitando-se acúmulo de materiais como lenha, 
tijolos, pedras e lixo. 
III. Para evitarmos os acidentes com Erucismo, 
devemos ter cuidado ao manusear folhagens e 
ao colocar as mãos nos caules de árvores. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
e) Apenas II. 
 
QUESTÃO 24 
 
Muitas pessoas, apesar de amarrarem os 
animais domésticos, têm receio das doenças 
transmitidas por eles. O pelo, a saliva, as patas, 
as fezes e a urina de gatos e cachorros abrigam 
diversos micro-organismos capazes de provocar 
doenças. Com relação às principais zoonoses 
transmitidas por animais domésticos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) Raiva. 
b) Micose.  

c) Sarna. 
d) Doença de Chagas. 
e) Toxoplasmose. 
 
QUESTÃO 25 
 
Os EPI´s (Equipamento de Proteção Individual) 
podem se constituir de equipamentos ou 
vestuários. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) São Equipamentos de Proteção Dermal (EPD): 
calçados, Bota de borracha e boné apenas. 
b) Os Equipamentos de Proteção Visual (EPV), os 
óculos, são utilizados apenas para proteger os 
olhos de agressões decorrentes de agentes 
internos. 
c) As luvas nitrílicas e as luvas de Látex 
(procedimentos) são consideradas EPV. 
d) Equipamentos de Proteção Auditiva (EPA), 
protetor auricular deve ser limpo, higienizado e 
de uso individual. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 26 
 
Dentre as formas de controle vetorial do 
Programa Nacional de Dengue, assinale V para 
Verdadeiro e F para Falso. 
 
(   ) O Controle Mecânico consiste na adoção de 
práticas capazes de impedir a procriação do 
Aedes. 
(   ) São medidas de controle mecânico: Reforço 
da coleta de resíduos sólidos; coleta, 
armazenamento e destinação adequada de 
pneumáticos. 
(   ) Vedação de depósitos de armazenamento 
de água. 
(  ) O controle Biológico é o método mais 
adequado para controlar a proliferação de 
mosquito. 
(   ) O Controle legal consiste na aplicação de 
normas de conduta regulamentadas por 
instrumentos legais de apoio as ações de 
controle da dengue . 
 
A sequência correta é: 



 
Prefeitura Municipal de Granito/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
AGENTE DE ENDEMIAS 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 7 de 8 
 

 
a) V – F – F – V – F. 
b) F – V – V – F – V. 
c) V – V -  V – F -  V. 
d) F – V – F – F – V. 
e) V – V – V – V – F. 
 
QUESTÃO 27 
 
Com relação ao Controle Químico do Programa 
Nacional da Dengue. 
 
I. O Controle químico consiste no uso de 
substâncias químicas – inseticidas para o 
controle do vetor apenas na fase larvária. 
II. O uso do controle Químico tem que ser feito 
de forma racional e segura, porque o uso 
indiscriminado causa impacto ambiental. 
III. O Controle químico consiste no uso de 
substâncias químicas – inseticidas para o 
controle do vetor apenas na fase larvária e 
adulta. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II e III. 
 
QUESTÃO 28 
 
São exemplos de doenças transmitidas por 
animais domésticos, exceto: 
 
a) Raiva. 
b) Teníase. 
c) Cólera. 
d) Tétano. 
e) Salmonelose. 
 
QUESTÃO 29 
 
São exemplos de doenças transmitidas por 
animais silvestres, exceto: 
 
a) Gastroenterite. 

b) Erisipela. 
c) Campilobacteriose. 
d) Pseudotuberculose. 
e) Teníase. 
 
QUESTÃO 30 
 
O que se entende por tratamento perifocal? 
   
a) Consiste na aplicação espacial de inseticidas 
de baixíssimo volume. 
b) Consiste na aplicação de uma camada de 
inseticida de ação residual nas paredes externas 
dos depósitos, por meio de aspersor manual ou 
motorizado, com o objetivo de atingir o 
mosquito adulto que aí pousar na ocasião do 
repouso ou no momento anterior à postura de 
ovos. 
c) Consiste na aplicação de produto larvicida nos 
depósitos. 
d) Consiste na aplicação espacial de inseticidas 
de alto volume, onde o local deve ficar 
interditado por 24 horas. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
QUESTÃO 31 
 
Qual o vetor da Febre Amarela Urbana (FAU) ?  
 
a) Aedes aegypti. 
b) O homem. 
c) Haemagogus aegypti. 
d) Haemagogus janthinomys. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
QUESTÃO 32 
 
Febre Amarela é: 
 
a) Uma zoonose de caráter endêmico, podendo 
apresentar-se na forma de surto ou epidemia 
sob determinadas condições climáticas, 
ambientais, de infraestrutura sanitária e alta 
infestação de roedores. 
b) Uma doença causada por um vírus e 
transmitida por via respiratória. É uma doença 
geralmente benigna, mas que pode causar 
malformações no embrião. 
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c) Doença Febril aguda, de curta duração 
(no máximo 12 dias) e gravidade variável. O 
período de incubação varia de 3 a 6 dias, após a 
picada do mosquito fêmea infectado. 
d) Uma doença infecciosa grave causada 
por protozoários parasitas do gênero 
Plasmodium, transmitidos pela picada do 
mosquito Anopheles. 
e) Toda e qualquer inflamação do fígado. 
Existem várias causas desta doença, sendo as 
mais conhecidas às causadoras por um vírus. 
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