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TIPO

CARGO
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

1

CONCURSO PÚBLICO

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA
1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS
personalizado.
2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu, TIPO DE PROVA com número igual ao
CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o Fiscal.
4. Este Caderno de Provas contém 50(cinquenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 50.
5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais
adequadamente a responde.
6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das
provas.
7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente assinado.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:
9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A

C

B

D

E

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma
alternativa assinalada.
12. Você dispõe de 04(quatro) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS.
13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início.
14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina
calculadora.
15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.
.........................................................................................................................................................
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto 1 para responder às questões de 1 a 5.
Texto 1
Se eu conversasse com Deus,
Iria lhe perguntar:
Por que é que sofremos tanto
Quando viemos pra cá?
Que dívida é essa que o homem
Tem que morrer pra pagar?
Perguntaria também
Como é que ele é feito
Que não dorme, que não come
E assim vive satisfeito.
Por que foi que ele não fez
A gente do mesmo jeito?
Por que existem uns felizes
E outros que sofrem tanto?
Nascidos do mesmo jeito,
Criados no mesmo canto.
Quem foi temperar o choro
E acabou salgando o pranto?

REZENDE, Marcos. Ariano Suassuna - Quem foi temperar o choro e acabou
salgando o pranto... 2016. (4 min:11s). Disponível em
https://www.youtube.com (Texto transcrito a partir de declamação feita por
Ariano Suassuna).

1. A temática central do poema pode ser compreendida
como:
A. A importância da relação humana com o divino e o
sagrado.
B. A vida após a morte.
C. O sofrimento humano e seus males.
D. A desigualdade social.
E. A felicidade como recompensa para os religiosos.
2. A construção do poema é feita considerando recursos da
linguagem literária. Um desses recursos são as figuras de
linguagem. Em que verso é possível constatar o uso de
linguagem figurada?

A.
B.
C.
D.
E.

“Iria lhe perguntar”
“Por que é que sofremos tanto”?
“Tem que morrer pra pagar”
“Que não come, que não dorme”.
“Quem foi temperar o choro”?

3. A voz que fala no poema (eu lírico) questiona a
existência de Deus. Entretanto, o leitor desse poema –
independente do credo que professe – deve lê-lo como:
A. Um documento cujo conteúdo traduz um dogma de fé.
B. Um texto literário cuja linguagem se insere no domínio
artístico.
C. Um texto cujo gênero é a conversa informal.
D. Um texto jornalístico que se assemelha a uma
entrevista.
E. Um texto narrativo semelhante a uma crônica.
4. O tema Morte é uma das questões presentes no texto.
Pode-se inferir que esse assunto é tratado como:
A. O pagamento de uma dívida que o ser humano
desconhece.
B. A certeza de que o homem se encontrará com Deus.
C. Um castigo imposto ao homem pelas suas más
escolhas.
D. Uma recompensa aos que sofrem, haja vista que todos
morrem.
E. Uma passagem que libertará o homem de seus
sofrimentos.
5. O poema – na versão aqui transcrita – em seus aspectos
linguísticos é predominantemente construído em
linguagem formal. Ou seja, na variedade padrão da
língua. Pode-se comprovar essa afirmação pelo
emprego do(s) termo(s):
A. “Pra” como variante da preposição Para.
B. A gente como variante do pronome Nós.
C. Usados adequadamente nas relações dos tempos
verbais, a exemplo de Conversasse e Iria.
D. Cá - advérbio designativo de modo.
E. Lhe substituindo o pronome Te.
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Texto 2
Leia o texto seguinte para responder às questões de 6 a 7.
O grande poeta popular Leandro Gomes de
Barros, meu conterrâneo da Paraíba, ele escreveu três
estrofes, compôs três estrofes, três sextilhas, que eu acho
que... resume o problema filosófico mais grave da
humanidade. Resolve, não, formula, pelo menos”.[...]
Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto?
Veja que coisa linda! Isso coloca em questão a própria
existência de Deus porque é como se Deus tivesse querido
temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus
fosse capaz de dar um erro e infligido um sofrimento
terrível ao ser humano: Quem foi temperar o choro e
acabou salgando o pranto? Pois é! Então, Deus pra mim é
uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era
um desesperado.

A.
B.
C.
D.
E.

8. A expressão “errando na mão” tem no texto o mesmo
sentido de:
A.
B.
C.
D.
E.

(

6. Quanto ao uso da expressão “Meu conterrâneo da
Paraíba” é CORRETO afirmar que:

(
(

A. Acrescenta uma informação importante ao texto e
funciona sintaticamente como um aposto.
B. Não tem nenhuma função no texto, podendo ser retirado.
C. Meu é um pronome de primeira pessoa e está no singular,
por isso no contexto apresentado deveria ser substituído
por Nosso.
D. Funciona como adjunto adnominal.
E. A palavra conterrâneo é um adjetivo referente à
nacionalidade.

I.
II.

O uso dos dois verbos tem caráter explicativo.
Os verbos escrever e compor podem ser usados
como sinônimos no contexto apresentado.
III. O escritor usou o verbo compor para realçar o fazer
artístico do poeta Leandro Gomes de Barros.
IV. O verbo produzir é a forma correta para designar
uma criação artística.
V. O verbo escrever como utilizado no contexto
compromete a coesão textual.
Estão CORRETAS:

Colocando muito sal.
Deixando de pôr sal.
Colocando a mão de Deus.
Desviando a mão.
Estendendo a mão.

9. Sobre o período composto: “Se eu não acreditasse em
Deus, eu era um desesperado”, analise cada
afirmativa como Verdadeira (V) ou Falsa(F).

REZENDE, Marcos. Ariano Suassuna - Quem foi temperar o choro e acabou
salgando o pranto... 2016. (4 min:11s). Disponível em
https://www.youtube.com (Texto transcrito e adaptado)

7. Levando-se em consideração o contexto de produção do
texto acima (uma entrevista em que o entrevistado
responde aos questionamentos oralmente), analise o
segmento: “ Ele escreveu três estrofes, compôs três
estrofes”. Ariano Suassuna acresce ao verbo escrever o
verbo compor. Nesse sentido, pode-se afirmar que

I, III e V
I, II e III
II, III e IV
II e III
I, II, IV e V

(
(

)“Se eu não acreditasse em Deus” é a oração
principal do período composto.
) O uso da vírgula está incorreto, pois não se
separam orações subordinadas.
) As orações subordinadas adverbiais quando
antecedem a oração principal admitem o uso da
vírgula.
)Trata-se de uma oração subordinada adverbial
condicional.
) forma verbal “era” pode ser substituída por
“seria”.

A SEQUÊNCIA CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

V, V, F, V, V
V, V, V, F, V
F, V, V, F, F
F, F, V, V, V
V, F, V, V, F
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Os resultados de 2017 indicam respectivamente que
o ranking dos maiores PIBs entre os 05 municípios
paraibanos é formado por:

Texto 3

(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-planejamento-orcamento-egestao/noticias/seplag-e-ib)

A. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e
Sousa.
B. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e
Patos.
C. João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Santa Rita e
Guarabira.
D. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e
Cajazeiras.
E. João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Cabedelo, e
Bayeux.
Fonte: https://asmetro.org.br/portalsn

10.A charge acima veicula uma crítica sobre a Reforma da
Previdência. Considerando os aspectos verbais e não
verbais do texto, a alternativa que contém a afirmação
CORRETA é:
A. A nova Previdência tem feição desconhecida, mas
privilegia o idoso, visto que um bom leitor não tem
dificuldades de ler livros volumosos.
B. O uso simultâneo dos conectivos OU e E agregam dois
sentidos que permitem inferir que não há “saída” para o
trabalhador que deseja se aposentar.
C. O aumento da idade para o trabalhador receber a
aposentadoria é compatível com as suas condições de
vida, pois quanto mais houver produção, maior será o
crescimento do país.
D. A figura do idoso - distante da proposta da Nova
Previdência - revela cautela e maturidade para pensar
sobre o assunto.
E. O gênero Charge só admite o uso informal da linguagem.
Portanto, o uso dos pronomes ME e TE está inadequado
para esse gênero textual.

12.Segundo o IBGE, a dinâmica da economia do
Município de Cabedelo é pautada basicamente nos
setores de:
A.
B.
C.
D.
E.

Serviços e Minerais.
Agrícola e Industria
Pecuária e Serviços.
Serviços e Indústria.
Indústria e Minerais.

13.Nosso planeta é afetado por vários problemas e
questões ambientais, muitos deles provocados pela
própria ação do homem. Estes problemas afetam
diretamente o meio ambiente (fauna, flora, solo, águas,
ar, etc).
A respeito dos problemas ambientais no planeta,
analise a figura abaixo e assinale a alternativa que
melhor representa a imagem:

CONHECIMENTOS GERAIS
11.Esses municípios concentraram aproximadamente
56,4% do total do valor do PIB estadual em 2017. Já os
outros 218 municípios agregaram juntos cerca de
43,6%, o que configura no período 2016-2017 um
pequeno aumento na participação do conjunto desses
municípios na geração do PIB paraibano. Os dados
foram divulgados na manhã desta sexta-feira (13) pela
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão (Seplag) em parceria com o IBGE.

A. Poluição do ar por gases poluentes, gerados
principalmente pela queima de combustíveis fósseis
(carvão mineral, gasolina e diesel) e indústrias.
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B. Poluição do solo provocada por contaminação
(agrotóxicos, fertilizantes e produtos químicos) e
descarte incorreto de lixo.
C. Falta de água para o consumo humano, causado pelo uso
irracional (desperdício), contaminação e poluição dos
recursos hídricos.
D. Acidentes nucleares que causam contaminação do solo
por centenas de anos.
E. Diminuição da camada de ozônio, provocada pela
emissão de determinados gases. (Buraco na camada de
ozônio.
14.O conceito de globalização, que, significa “processo que
conduz a uma integração cada vez mais estreita das
economias e das sociedades, especialmente no que diz
respeito à produção e troca de mercadorias e de
informação”. Essa nova fase da economia mundial, que
se tornou mais forte nos anos 80 após o colapso da URSS
(União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e a
abertura dos países comunistas, vem à tona o conceito
de neoliberalismo, um discurso econômico e político que
indica uma economia com liberdade absoluta de mercado
e restrições a intervenções do Estado na economia, sendo
que este só poderia se manifestar quando fosse
imprescindível.
Entre as principais características do neoliberalismo da
época, analise os itens:
I. A retração do Estado de Bem-Estar Social.
II. A readaptação de direitos trabalhistas aos
interesses empresariais.
III. A privatização de inúmeras empresas geridas pelo
Estado.
IV. O desregulamentação de mercados.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, apenas.
I, II, III, apenas.
I, II, III, IV.
II, III, IV, apenas.
I, III, IV, apenas.

15.Criado em 1901 pelo inventor e empresário norueguês
Alfred Nobel, o NOBEL DA PAZ homenageia homens
e mulheres por seus trabalhos na busca da fraternidade
entre as nações, fim de conflitos e promoção do diálogo.
Todos os anos, o laureado é selecionado pelo Comitê do
Nobel, composto por cinco membros nomeados
pelo Parlamento da Noruega.
Assinale a alternativa que apresenta o(s) Vencedor(es)
do 100º Nobel da Paz, edição 2019, cujo trabalho
contribuiu decisivamente para colocar fim ao conflito de
20 anos do país com a Eritreia, no leste da África.

(https://veja.abril.com.br/mundo/os-ultimos-10-ganhadores-do-nobel-dapaz)

A.
B.
C.
D.
E.

Denis Mukwege e Nadia Murad.
Líderes da ICAN.
Abiy Ahmed Ali.
Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi.
Juan Manuel Santos.
INFORMÁTICA

16. Várias atividades do cotidiano podem ser simplificadas
e executadas mais rapidamente com o auxílio de
computadores. Para realizar tais atividades, o usuário
deve enviar informações para a máquina através de
dispositivos de entrada. Alguns dispositivos de entrada
possuem interfaces de conexão diferentes.
Com relação aos conectores e dispositivos, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. A conexão RJ 45 permite a conexão do computador a
uma rede de computadores.
B. PS2 é uma interface que serve para conectar mouse e
teclado.
C. Na entrada USB podem ser conectados mouse,
teclados, webcam, e impressora.
D. VGA, DVI, e HDMI, são diferentes interfaces que
permitem conectar dispositivos de saída de vídeo como
monitor e projetor.
E. A interface P2 permite conectar dispositivos de áudio e
mesas digitalizadoras.
17. A utilização de computadores, sobretudo quando
conectados à Internet, torna os usuários suscetíveis às
diversas formas de ameaças cibernéticas.
Sobre esses ataques,
INCORRETA:

assinale

a

alternativa

A. Ataques de DDoS geralmente têm o objetivo de tornar
sites inacessíveis infectando com vírus os servidores nos
quais os sites estão hospedados.
B. Adwares geralmente aparecem como janelas de pop-up,
apresentando publicidade excessiva, e têm como
objetivo gerar receita para seu desenvolvedor.
C. Ransomware é um malware que restringe o acesso do
usuário a seu sistema e exige um pagamento para
permitir que o sistema volte a funcionar.
D. Phishing é um artifício usado por atacantes para revelar
informações sensíveis como logins e senhas, e dados de
cartão de crédito.
E. Sniffers são capazes de capturar as informações que
trafegam na rede, inclusive senhas e nomes de usuários
não criptografados.
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18.O programa Excel, do pacote Office 2010, permite que
as células computem o valor de expressões. Caso a
expressão “=2*3+8^2/2” seja inserida em uma célula do
Excel, o resultado exibido na planilha será:
A.
B.
C.
D.
E.

98
22
14
33
38

19.Sobre o correio eletrônico, é INCORRETO afirmar que:
A. No endereço de e-mail “ joao@gmail.com ”, “joao” se
refere ao domínio, “gmail” se refere à caixa postal, e
“com” se refere ao tipo de caixa postal.
B. O correio eletrônico é em sua natureza multi-dispositivo
e multi-plataforma.
C. Alguns provedores de e-mail cobram pelo serviço.
D. Provedores de e-mail tipicamente impõem um limite de
tamanho de arquivo a ser enviado por e-mail.
E. Usuários de cliente e-mail conseguem visualizar e-mails
previamente carregados mesmo quando a Internet não
estiver funcionando.
20.Analise os itens sobre serviços de computação na nuvem:
I. Google Drive, Dropbox e One Drive são exemplos
de aplicativos de armazenamento na nuvem.
II. Arquivos armazenados no Google Drive e Dropbox
podem ser recuperados por aplicativos ou através do
site de seus respectivos serviços.
III. Um dos benefícios do armazenamento de dados na
nuvem é a facilidade de acesso aos dados a partir de
diferentes dispositivos.
IV. Um dos problemas do armazenamento de dados na
nuvem é a dificuldade de manter backups desses
dados.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

II e III.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
I, II, III e IV.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.A Lei n.º 8080/90 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços em seu
capítulo III dispõe sobre as formas de Organização,
Direção e Gestão. A respeito deste capítulo, assinale
a(s) alternativa a(s) CORRETA(S).

I. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
municipal, estadual e nacional, subordinadas ao
Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos
Ministérios e órgãos competentes e por entidades
representativas da sociedade civil.
II. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e
Tripartite terá por objetivo: definir diretrizes, de
âmbito nacional a respeito da organização das redes
de ações e serviços de saúde, principalmente no
tocante à sua governança institucional e à integração
das ações e serviços dos entes federados.
III. As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
IV. Os Municípios e os Estados poderão constituir
consórcios para desenvolver em conjunto as ações e
os serviços de saúde que lhes correspondam.
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV.
I, III e IV.
II e IV.
I e III.
Apenas III.

22.A Portaria do MS n.º 399/2006 instituiu o Pacto pela
Saúde, e estabeleceu seis prioridades no Pacto pela Vida:
atenção à saúde do controle de câncer de colo de útero e
mama, redução da mortalidade infantil e materna,
fortalecimento da capacidade de resposta a doenças
emergentes e endemias, promoção da saúde e
fortalecimento da atenção básica. O Pacto pela Vida é
constituído por um conjunto de compromissos sanitários,
expressos em objetivos de processos e resultados e
derivados da análise da situação de saúde do País e das
prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e
municipais. Assim, dois anos depois o MS publicou a
Portaria n.º 325/2008 acrescentando mais cinco
prioridades no Pacto pela Vida, desse modo assinale a
alternativa que CONTEMPLA ESSAS PRIORIDADES.
A. Saúde do trabalhador, saúde mental, saúde do homem,
atenção integral as pessoas em situação ou risco de
violência e fortalecimento da capacidade de resposta do
sistema de saúde a pessoas com deficiência.
B. Saúde do trabalhador, saúde mental, saúde indígena,
atenção integral as pessoas em situação ou risco de
violência e fortalecimento da capacidade de resposta do
sistema de saúde a pessoas com deficiência física e
mental.
C. Saúde do trabalhador, saúde da criança, saúde do
homem, atenção integral as pessoas em situação ou risco
de violência e fortalecimento da capacidade de resposta
do sistema de saúde a pessoas com deficiência.
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D. Saúde do trabalhador, saúde da criança, saúde indígena,
atenção integral as pessoas em situação ou risco de
violência e fortalecimento da capacidade de resposta do
sistema de saúde a pessoas com deficiência.
E. Saúde do trabalhador, saúde indígena, saúde da
população LGBT, atenção integral as pessoas em
situação ou risco de violência e fortalecimento da
capacidade de resposta do sistema de saúde a pessoas
com deficiência.
23.Tomando por base o Decreto n.º 7.508/2011 que
regulamenta a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa que
contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).
I. O processo de planejamento da saúde será
descendente e integrado, do nível local até o federal,
ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde,
compatibilizando-se as necessidades das políticas
de saúde com a disponibilidade de recursos
financeiros.
II. A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais - RENAME, do
respectivo Formulário Terapêutico Nacional- FTN
e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
III. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde
nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: atenção
primária, urgência e emergência, atenção psicossocial,
atenção ambulatorial especializada e hospitalar e
vigilância em saúde.
Está(ão) CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III.
I e III.
Apenas II.
II e III.
Apenas III.

24.Considerando a Portaria GM/MS nº. 104/2011, que
define as terminologias adotadas em legislação
nacional, conforme o disposto no Regulamento
Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de
doenças, agravos e eventos em saúde pública de
notificação compulsória em todo o território nacional e
estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e
atribuições aos profissionais e serviços de saúde,
assinale a alternativa que contempla as informações
INCORRETAS
I. Doença: significa qualquer dano à integridade
física, mental e social dos indivíduos provocado por
circunstâncias
nocivas,
como
acidentes,
intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou
heteroinfligidas.

II. A notificação imediata será realizada por telefone
como meio de comunicação ao serviço de vigilância
epidemiológica da SMS, cabendo a essa instituição
disponibilizar e divulgar amplamente o número na
rede de serviços de saúde, pública e privada.
III. A notificação imediata realizada pelos meios de
comunicação isenta o profissional ou serviço de
saúde de realizar o registro dessa notificação nos
instrumentos estabelecidos.
IV. São doenças de Notificação Compulsória Imediata
– LNCI: Carbúnculo ou Antraz, cólera, tuberculose,
tétano, varíola, sarampo e óbito por dengue.
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III.
II, III e IV.
III e IV.
I, III e IV.
II e III.

25.A Resolução n.º 453/2012 aprova as diretrizes para
instituição,
reformulação,
reestruturação
e
funcionamento dos Conselhos de Saúde, o qual é uma
instância colegiada, deliberativa e permanente do
Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de
Governo. Sabe-se que as decisões do Conselho de
Saúde são adotadas mediante quórum mínimo (metade
mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos
regimentais nos quais se exija quórum especial, ou
maioria qualificada de votos.
Assinale a alternativa CORRETA quanto a votação que
precisa de maioria qualificada.
A. Entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do
total de membros presentes.
B. Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do
total de membros do Conselho.
C. Entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do
total de membros do Conselho.
D. Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do
total de membros presentes.
E. Entende-se por maioria qualificada 3/3 (três terços) do
total de membros presentes.
26. Assinale a alternativa que contempla uma atribuição
da direção Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)
conforme Lei n.º 8080/90.
A. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos
de saúde.
B. Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.
C. Participar da formulação da política e da execução de
ações de saneamento básico.
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D. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde
humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais
e federais competentes, para controlá-las.
E. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.

autonomia dos sujeitos e dos coletivos e valorização
do trabalhador.
29. Leia atentamente os dois fragmentos a seguir que
tratam das Normas Operacionais do Sistema Único de
Saúde – SUS, complete as lacunas e assinale a
alternativa CORRETA.

27.Analise o seguinte fragmento: conjunto de ações capaz
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde
abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta
ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo; e o controle da prestação de
serviços que se relacionam direta ou indiretamente com
a saúde. Trata-se de:
A.
B.
C.
D.
E.

Vigilância epidemiológica.
Vigilância em Saúde.
Vigilância ambiental.
Vigilância em Saúde do trabalhado.
Vigilância sanitária.

28.A Política Nacional de Humanização (PNH) existe
desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no
cotidiano das práticas de atenção e gestão,
qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando
trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e
usuários. a PNH estimula a comunicação entre
gestores, trabalhadores e usuários para construir
processos coletivos de enfrentamento de relações de
poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem
atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a
autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais
de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de
si. Levando em consideração esta Política, assinale a
alternativa que possui suas diretrizes.
A. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e
compartilhada, valorização do trabalhador, defesa dos
direitos dos usuários e gestão participativa e cogestão.
B. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e
compartilhada, transversalidade e indissiociabilidade
entre atenção e gestão.
C. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos
sujeitos e dos coletivos, ambiência, clínica ampliada e
compartilhada, transversalidade e indissiociabilidade
entre atenção e gestão.
D. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e
compartilhada, transversalidade e protagonismo,
corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos
coletivos.
E. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e
compartilhada, protagonismo, corresponsabilidade e

“A _______teve como finalidade primordial
promover e consolidar o pleno exercício, por parte do
poder público municipal e do Distrito Federal, da
função de gestor da atenção à saúde dos seus
munícipes”.
“Uma das principais contribuições da ________foi a
criação da transferência regular e automática-fundo
a fundo- do teto global da assistência para municípios
em gestão semiplena”.
A.
B.
C.
D.
E.

NOB-SUS/91 - NOB-SUS/93.
NOB-SUS/96 - NOB-SUS/93.
NOB-SUS/92 - NOB-SUS/93.
NOB-SUS/92 - NOB-SUS/96.
NOB-SUS/91 - NOB-SUS/92.

30.A ocorrência de casos novos de uma doença
(transmissível ou não) ou agravo (inusitado ou não),
passível de prevenção e controle pelos serviços de
saúde, indica que a população está sob risco e pode
representar ameaças à saúde, sendo necessária a
detecção e o controle ainda nos estágios iniciais.
Do ponto de vista epidemiológico, a ocorrência de
eventos sanitários precisa ser investigada, sendo que
esses dados podem ser coletados através de: inquéritos
epidemiológicos, investigação epidemiológica ou
levantamento epidemiológico.
Assinale a alternativa que aborda o conceito de
investigação epidemiológica.
A. Estudo seccional, geralmente do tipo amostral, levado
a efeito quando as informações existentes são
inadequadas ou insuficientes.
B. Estudo realizado com base nos dados existentes nos
registros dos serviços de saúde ou de outras
instituições. Geralmente não é um estudo amostral e
destina-se a coletar dados para complementar
informações já existentes.
C. Estudo que permite quantificar a população e gerar
informações sobre suas condições de vida: número de
habitantes e características de sua distribuição,
condições de saneamento, climáticas, ecológicas,
habitacionais e culturais.
D. Estudo que utiliza método de trabalho para esclarecer a
ocorrência de doenças transmissíveis ou de agravos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

inusitados à saúde, a partir de casos isolados ou
relacionados entre si.
E. Estudo que utiliza dados obtidos mediante a
notificação de casos e surtos, de produção de serviços
ambulatoriais e hospitalares, de investigação
epidemiológica, de busca ativa de casos, de estudos
amostrais e de inquéritos, entre outras formas.
31.Considerando a Lei 8080/90 que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços,
assinale a alternativa que expõe a informação
CORRETA de acordo com esta Lei.
A. A iniciativa privada poderá participar do Sistema
Único de Saúde (SUS), em caráter suplementar.
B. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema
Único de Saúde (SUS) os recursos necessários à
realização de suas finalidades. Contudo podem ser
consideradas como outras fontes de recursos as
alienações patrimoniais e rendimentos de capital e
rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
C. Está incluído dentro do campo de atuação do SUS a
fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas
para consumo humano e animal.
D. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos
à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
E. A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito privado.
32.O Programa Nacional de Imunizações tem avançado
ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida
à população com a prevenção de doenças. As vacinas
são seguras e estimulam o sistema imunológico a
produzir
proteção
contra
doenças
transmissíveis. Dessa forma, para vacinar, basta levar
a criança a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com
o cartão/caderneta da criança. O ideal é que cada dose
seja administrada na idade recomendada. Entretanto, se
o responsável perdeu o prazo para alguma dose é
importante voltar à unidade de saúde para atualizar as
vacinas. Sabe-se que o Calendário Básico de Vacinação
da Criança contempla vacinas elaboradas com
componentes virais e bacterianos, tendo como base esta
informação.
Assinale a alternativa que aborda as Vacinas Virais.
A. Vacina pentavalente, Vacina Oral de Rotavírus
Humano, Vacina febre amarela e Tríplice viral.

B. Vacina hepatite A, Vacina febre amarela, Vacina
pneumocócica 10 valente e Vacina varicela.
C. HPV quadrivalente, Vacina meningocócica C, Vacina
Oral de Rotavírus Humano e Tríplice viral.
D. Vacina oral poliomielite, Vacina febre amarela, Vacina
hepatite A e Tríplice viral.
E. Vacina hepatite B, Vacina Oral de Rotavírus Humano,
Vacina febre amarela e Vacina pentavalente.
33.O Agente de Combate às Endemias -ACE 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.
À vista disso, assinale a alternativa que SE REFERE a
uma atividade típica do Agente de Combate às
Endemias conforme a Lei n.º 11.350 que regulamenta
as atividades do Agente Comunitário de Saúde – ACS
e a do Agente de Combate a Endemias em sua área
geográfica de atuação.
A. Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos
à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a
unidade de saúde de referência, assim como
comunicação do fato à autoridade sanitária
responsável.
B. Planejamento, execução e avaliação das ações de
vacinação animal contra zoonoses de relevância para a
saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde,
bem como na notificação e na investigação de eventos
adversos temporalmente associados a essas vacinações.
C. Investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de
relevância para a saúde pública.
D. Necropsia de animais com diagnóstico suspeito de
zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando
na coleta e no encaminhamento de amostras
laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos
pertinentes.
E. Coleta de animais e no recebimento, no
acondicionamento, na conservação e no transporte de
espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu
encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela
identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância
para a saúde pública no Município.
34.A Lei 13.595/2018 regulamenta o exercício das
atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de
Agente de Combate às Endemias (ACE), no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS e define os requisitos
necessários para o exercício do cargo de ACE.
A respeito dos requisitos para o exercício do cargo de
ACE, assinale a alternativa CORRETA.
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A. O ACE precisa residir na área da comunidade em que
atuar, desde a data da publicação do edital do processo
seletivo público.
B. Ao agente de Combate às Endemias compete visitar
doze imóveis a serem fiscalizados por dia.
C. O ACE deve ter concluído, com aproveitamento, curso
de formação inicial, com carga horária mínima de
sessenta horas antes de iniciar suas atividades no
território.
D. O Agente de Combate às Endemias desenvolve seu
trabalho apenas na área geográfica na qual reside.
E. Quando não houver candidato inscrito que preencha o
requisito em relação a escolaridade (ensino médio
completo) poderá ser admitida a contratação de
candidato com ensino fundamental, que deverá
comprovar a conclusão do ensino médio no prazo
máximo de três anos.
35. De várias maneiras a água pode afetar a saúde do
homem: pela ingestão direta; na preparação de
alimentos; na higiene pessoal; na agricultura; na
higiene do ambiente; nos processos industriais e/ou
na atividade de lazer. Destaca-se que os principais
agentes biológicos encontrados nas águas
contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e
os parasitos, que são responsáveis por numerosos
casos de enterites, diarreias e doenças
endêmicas/epidêmicas responsáveis em algumas
situações por casos letais. Por isso, a realização do
tratamento da água é de extrema importância para
saúde pública. Levando em consideração um
tratamento convencional da água, relacione as
colunas abaixo associando o termo ao seu respectivo
conceito.

1. A água decantada é encaminhada às unidades
filtrantes que utiliza um meio poroso granular,
normalmente areia, de uma ou mais camadas,
instalado sobre um sistema de drenagem, capaz de
reter e remover as impurezas ainda presentes na
água.
2. As impurezas presentes na água são agrupadas
pela ação do coagulante que possam ser removidas
pelo processo de decantação. Os reagentes
normalmente utilizados são o Sulfato de Alumínio
e o Cloreto Férrico.
3. É efetuada através de compostos à base de flúor.
4. Utiliza-se um agente físico ou químico cuja
finalidade é a destruição de microrganismos
patogênicos que possam transmitir doenças.
Normalmente são utilizados em abastecimento
público os seguintes: cloro, ozona, luz ultravioleta
e íons de prata.

5. Os flocos formados são separados da água pela
ação da gravidade em tanques normalmente de
formato retangular.
COLUNAS
A)(
B)(
C)(
D)(
E)(

) Coagulação e Floculação .
) Decantação.
) Filtração.
) Desinfecção.
) Fluoretação.

A correspondência CORRETA é:

.

A.
B.
C.
D.
E.

A2; B5; C1; D4; E3
A3; B5; C4; D2; E1
A4; B3; C2; D1; E5
A3; B4; C5; D2; E1
A1; B3; C2; D4; E5

36.De acordo com a Lei 8080/90 que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, assinale a alternativa que corresponde a um
objetivo do Sistema Único de Saúde SUS:
A. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
B. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie.
C. 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.
D. Descentralização
político-administrativa,
com
direção única em cada esfera de governo.
E. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral.
37.Considerando as definições a seguir, assinale a
alternativa que corresponde RESPECTIVAMENTE a
SEQUÊNCIA CORRETA:
I. É a capacidade de um agente infeccioso de produzir
doença em uma pessoa infectada.
II. É a capacidade do agente infeccioso de poder alojarse e multiplicar-se dentro de um hospedeiro.
III. É a capacidade do agente infeccioso de produzir
casos graves e fatais.
A.
B.
C.
D.
E.

Infectividade/Virulência/Patogenicidade.
Patogenicidade/Infectividade/Virulência.
Infectividade/Patogenicidade/Virulência.
Patogenicidade/ Virulência/ Infectividade.
Virulência/ Patogenicidade/ Infectividade.
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38.Os germes, patógenos ou não, habitam, se multiplicam
e se mantêm em nichos naturais específicos. O habitat
normal em que vive, se multiplica e/ou cresce um
agente infeccioso, é denominado reservatório.
Reservatório de agentes infecciosos: é qualquer ser
humano, animal, artrópode, planta, solo ou matéria
inanimada, onde normalmente vive e se multiplica um
agente infeccioso e do qual depende para sua
sobrevivência, reproduzindo-se de forma que possa ser
transmitido a um hospedeiro suscetível. Existem os
Reservatórios Humanos (grupo de doenças que possui
o ser humano como reservatório) e os Extra-Humanos
(animais infectados que servem de reservatórios para
várias doenças do ser humano).
Assinale a alternativa que trata de doenças, cujo
reservatórios, sejam Extra-Humanos.
A. Dengue, chikungunya, zika, tétano e febre amarela.
B. Hanseníase, coqueluche, sarampo, tuberculose e febre
tifoide.
C. HIV, febre amarela, coqueluche, raiva e sarampo.
D. Brucelose, leptospirose, peste, raiva e tétano.
E. Hepatite viral, sífilis, HPV, Rubéola e caxumba.
39.Considerando o seguinte conceito: “Situação em que há
aumento acima do esperado na ocorrência de casos de
evento ou doença em uma área ou entre um grupo
específico de pessoas, em determinado período”.
Assinale a alternativa que se refere o conceito acima.
A.
B.
C.
D.
E.

Evento de Saúde Pública (ESP).
Endemia.
Agravo.
Epidemia.
Surto ou evento inusitado em saúde pública.

40.Considerando as seguintes patologias: Hepatite B e C, o
HIV-AIDS e a Febre Amarela. Julgue as assertivas
abaixo e atribua (V) para VERDADEIRO e (F) para
FALSO.
( ) Na febre amarela o vírus é transmitido pela picada
dos mosquitos transmissores infectados. As fêmeas
e os machos podem transmitir o vírus e o repasto
sanguíneo provê nutrientes essenciais para a
maturação dos ovos e, consequentemente, a
completude do ciclo gonotrófico.
( ) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma
e secreção vaginal), pelo sangue (gestação/ parto
para criança e via parenteral) e pelo leite materno.
A transmissão vertical para criança somente ocorre
durante o parto e a amamentação.

( )A Hepatite C aguda apresenta evolução subclínica,
com cerca de 80% de casos assintomáticos e
anictéricos, dificultando o diagnóstico.
( ) A Hepatite B pode ser transmitido por solução de
continuidade (pele e mucosa), relações sexuais
desprotegidas
e
por
via
parenteral
(compartilhamento de agulhas e seringas, tatuagens,
piercings, procedimentos odontológicos ou
cirúrgicos, etc.) e via fecal-oral. Outros líquidos
orgânicos, como sêmen, secreção vaginal e leite
materno podem igualmente conter o vírus e
constituir fontes de infecção.
A sequência CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

V, F, V, V.
F, V, F, F.
F, F, V, F.
V, F, F, F.
V, F, F, V.

41.A malária caracteriza-se por ser uma doença infecciosa
febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários
transmitidos por vetores. No Brasil, a magnitude da
malária está relacionada à elevada incidência da doença
na região amazônica e à sua potencial gravidade clínica
(BRASIL, 2019). Sendo assim, em relação a malária é
INCORRETO afirmar.
A. No Brasil, há quatro espécies associadas à malária em
seres humanos: P. vivax, P. falciparum, P. malariae e
P. Ovale.
B. O homem é o principal reservatório com importância
epidemiológica para a malária humana.
C. A transmissão ocorre principalmente por meio da
picada da fêmea do mosquito Anopheles, quando
infectada pelo Plasmodium spp.
D. A fase sintomática inicial caracteriza-se por mal-estar,
cansaço e mialgia. O ataque paroxístico, que pode
demorar dias para se instalar, inicia-se com calafrio,
acompanhado de tremor generalizado, com duração de
15 minutos a uma hora.
E. O diagnóstico diferencial da malária deve ser realizado
com febre tifoide, febre amarela, leptospirose, hepatite
infecciosa, leishmaniose visceral, doença de Chagas
aguda e outros processos febris.
42. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda
que resulta da exposição direta ou indireta a urina de
animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria
Leptospira; sua penetração ocorre através da pele com
lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água
contaminada ou através de mucosas.
A respeito da leptospirose, analise os itens abaixo e
assinale a alternativa CORRETA.
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I. Os principais sintomas da doença em sua fase
precoce são: febre, dor de cabeça, dor muscular
principalmente nas panturrilhas, falta de apetite e
náuseas/vômitos.
II. A leptospirose tem como reservatório os animais
sinantrópicos domésticos e selvagens sendo os
principais os roedores. Esses animais não
desenvolvem a doença quando infectados e
albergam a leptospira nos rins, eliminando-a viva no
meio ambiente e contaminando água, solo e
alimentos.
III. O homem é apenas hospedeiro acidental e terminal,
dentro da cadeia de transmissão.
IV. A infecção humana resulta da exposição direta ou
indireta à urina de animais infectados. No entanto,
outras modalidades de transmissão possíveis, porém
com rara frequência, são: contato com sangue,
tecidos e órgãos de animais infectados; transmissão
acidental em laboratórios; e ingestão de água ou
alimentos contaminados.
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e IV.
II, III e IV.
I, II e III.
I e II.
I, II, III e IV.

43.A Esquistossomose é uma doença parasitária, de
evolução crônica, cuja magnitude da prevalência,
severidade das formas clínicas e evolução a
caracterizam como um importante problema de saúde
pública no país.
Em relação a esta patologia, assinale a alternativa
INCORRETA.
A. O homem adquire a esquistossomose por meio da
penetração ativa da cercária na pele.
B. O homem é o principal hospedeiro definitivo e nele o
parasita apresenta a forma adulta, reproduz-se
sexuadamente e possibilita a eliminação dos ovos do S.
mansoni no ambiente, pelas fezes, ocasionando a
contaminação das coleções hídricas.
C. A esquistossomose apresenta o período de incubação
com média de 2 a 3 meses após a infecção, que
corresponde à fase de penetração das cercárias, seu
desenvolvimento, até a instalação dos vermes adultos
no interior do hospedeiro definitivo.
D. O homem infectado pode eliminar ovos viáveis de S.
mansoni a partir de 5 semanas após a infecção e por um
período de 6 a 10 anos, podendo chegar até mais de 20
anos.
E. A maioria das pessoas infectadas pode permanecer
assintomática, dependendo da intensidade da infecção.
Clinicamente, a esquistossomose pode ser classificada
em fase inicial e fase tardia.

44.A Doença de Chagas (ou Tripanossomíase americana)
é a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma
cruzi, a qual apresenta uma fase aguda (doença de
Chagas aguda – DCA) que pode ser sintomática ou
não, e uma fase crônica, que pode se manifestar nas
formas indeterminada, cardíaca, digestiva ou
cardiodigestiva.
Com referência as formas de transmissão da doença,
assinale a alternativa CORRETA.
A. A transmissão por via oral ocorre quando há ingestão
de alimentos contaminados acidentalmente com o
parasito, seja o triatomíneo ou suas fezes. No entanto,
o meio da ingestão através de carne crua ou mal cozida
de caça ou alimentos contaminados pela secreção das
glândulas anais de marsupiais infectados estão
excluídos.
B. A transmissão vetorial acontece pelo contato do
homem suscetível com as excretas contaminadas dos
triatomíneos, que, ao picarem os vertebrados,
costumam defecar após o repasto, eliminando formas
infectantes do parasito, que penetram pelo orifício da
picada, mucosas ou por solução de continuidade
deixada pelo ato de coçar.
C. A transmissão vertical ocorre pela via transplacentária
apenas na fase aguda da doença. A transmissão pode
ocorrer durante a gestação ou no momento do parto.
D. Quanto a transmissão via transfusional no Brasil
representa importante via de propagação da doença,
uma vez que não há efetividade no controle dos
serviços de hemoterapia e, consequentemente, má
qualidade do sangue para transfusão.
E. A transmissão por acidentes laboratoriais tem sido
descartada em virtude de não ocorrer a transmissão por
meio de culturas de T. cruzi, mesmo expostas às fezes
de triatomíneos contaminadas ou sangue (de casos
humanos ou de animais) contendo formas infectantes
do parasito.
45.A Dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas
Américas, incluindo o Brasil, sendo uma importante
suspeita em pacientes que apresentam quadro febril
agudo. Sua ocorrência é ampla, atingindo
principalmente os países tropicais e subtropicais, onde
as condições climáticas e ambientais favorecem a sua
proliferação.
Sobre esta patologia assinale a alternativa que
contempla a informação CORRETA.
A. A dengue pode ser transmitida ao homem por via
vetorial, vertical e transfusional, sendo a principal
forma é a vetorial, que ocorre somente através da
picada de fêmeas de Aedes aegypti infectadas, no ciclo
humano– vetor–humano.
B. O vírus da dengue é um DNA do gênero Flavivirus,
pertencente à família Flaviviridae sendo identificados
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quatro sorotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 e
DENV-4 cada qual apresentando distintos genótipos e
linhagens.
C. É definido como caso suspeito de dengue todo
indivíduo que resida em área onde se registram casos
de dengue ou que tenha viajado nos últimos 20 dias
para área com ocorrência de transmissão ou presença
de Aedes aegypti.
D. A dengue pode apresentar três fases clínicas: febril,
crítica e de recuperação. Na Fase crítica: a primeira
manifestação é a febre, geralmente acima de 38ºC, de
início abrupto e com duração de 2 a 7 dias, associada a
cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária.
E. O período de transmissibilidade intrínseco da dengue
ocorre no vetor (mosquito) e o extrínseco ocorre no ser
humano.
46.A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença
infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário, de
transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas,
conhecida popularmente por Úlcera de Bauru, nariz de
tapir, botão do Oriente. Sobre a Leishmaniose
Tegumentar Americana assinale a alternativa
CORRETA.

anticorpos transmitidos pela via transplacentária, essa
imunidade é permanente e perdura até o final da vida.
D. Febre por mais de 3 dias, após o aparecimento do
exantema, é um sinal de alerta e pode indicar o
aparecimento de complicações, como infecções
respiratórias, otites, doenças diarreicas e neurológicas.
Na ocorrência dessas complicações, a hospitalização
pode ser necessária, principalmente em crianças
desnutridas e em imunocomprometidos.
E. Existe tratamento específico para a infecção por
sarampo.
48.A Tuberculose (TB) caracteriza-se por ser uma doença
infecciosa
e
transmissível,
causada
pelo
Mycobacterium
tuberculosis,
a
qual
afeta
prioritariamente os pulmões, embora possa acometer
outros órgãos e sistemas. O Brasil está entre os 30
países de alta carga para TB e TB-HIV considerados
prioritários pela OMS para o controle da doença no
mundo.
Analise as alternativas abaixo e atribua valores
VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
(

A. O modo de transmissão ocorre através da picada de
fêmeas de flebotomíneos infectadas e há transmissão
de pessoa a pessoa.
B. Não é uma doença de notificação compulsória
investigada pelos serviços de saúde.
C. A suscetibilidade é universal e a infecção a doença
conferem imunidade ao paciente.
D. A droga de primeira escolha é o antimonial
pentavalente para todos os pacientes coinfectados.
E. Os reservatórios das infecções por leishmanias
tegumentar americana são descritas em várias espécies
de animais silvestres (roedores, masurpiais, edentados
e canídeos silvestres), sinantrópicos (roedores) e
domésticos (canídeos, felídeos e equídeos).
47.O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda,
potencialmente grave, transmissível, extremamente
contagiosa. Ao analisar os itens abaixo, assinale a
alternativa que contempla a informação CORRETA.
A. O sarampo possui como agente etiológico o DNA vírus
pertencente ao gênero Morbillivirus, família
Paramyxoviridae e tem como reservatório o homem.
B. O modo de transmissão do sarampo ocorre de forma
indireta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas
ao tossir, espirrar, falar ou respirar, daí a elevada
contagiosidade da doença.
C. No tocante a imunidade de um modo geral, todas as
pessoas são suscetíveis ao vírus do sarampo, mas os
lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram
vacinadas, tem imunidade passiva conferida por

)A TB é uma doença de transmissão aérea que
ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos
das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou
fala de doentes com tuberculose pulmonar ou
laríngea. Os bacilos que se depositam em roupas,
lençóis, copos e outros objetos facilmente se
dispersam em aerossóis e, por isso, desempenham
papel importante na transmissão da doença.
( )A baciloscopia de escarro deve ser realizada em
três amostras: uma por ocasião do primeiro
contato com a pessoa que tosse, e as outras duas
independentemente do resultado da primeira, nos
dias subsequentes a primeira com a coleta do
material sendo feita preferencialmente ao
despertar.
( ) A baciloscopia do escarro, desde que executada
corretamente em todas as suas fases, permite
detectar de 60% a 80% dos casos de TB pulmonar
em adultos, o que é importante do ponto de vista
epidemiológico, já que os casos com baciloscopia
positiva são os maiores responsáveis pela
manutenção da cadeia de transmissão.
( ) Quanto maior a intensidade e a frequência de tosse,
o tempo de permanência do paciente bacilífero
entre os circunstantes (com consequente maior
concentração de bacilos no ambiente) e, quanto
menor a ventilação desse ambiente, maior será a
probabilidade de infecção.
A. V, F, V, V.
B. F, V, V, F
C. F, F, V, V.
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D. V, V, F, V.
E. V, F, F, V.
49. O Tétano Acidental caracteriza-se por ser uma doença
infecciosa aguda não contagiosa, prevenível por
vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas
pelo Clostridium tetani (C. tetani), que provocam um
estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso
central. Ao analisar os itens abaixo, assinale a
alternativa
que
contempla
o(s)
iten(s)
INCORRETO(S).
I. Os princípios básicos do tratamento do tétano são:
sedação do paciente; neutralização da toxina
tetânica; debridamento do foco infeccioso para
eliminação do C. tetani; antibioticoterapia e
medidas gerais de suporte.
II. O C. tetani é normalmente encontrado na natureza,
sob a forma de esporo, podendo ser identificado em
pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas putrefatas,
poeira das ruas, trato intestinal dos animais
(especialmente do cavalo e do homem, sem causar
doença).
III. Quanto ao período de transmissibilidade: há
transmissão direta de um indivíduo para outro.
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III.
II e III.
I e II.
I e III.
Apenas III.

50. A
Hanseníase
é
uma
doença
crônica,
infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de
infectar grande número de indivíduos (alta
infectividade), embora poucos adoeçam (baixa
patogenicidade). A seguir julgue as informações abaixo
e assinale o(s) iten(s) INCORRETO(S).
I. A principal via de eliminação do bacilo pelo doente
e a mais provável via de entrada deste no organismo
são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e
orofaringe), por meio de contato próximo e
prolongado, muito frequente na convivência
domiciliar.
II. Mesmo os doentes com poucos bacilos –
paucibacilares (PB) – são considerados importantes
fonte de transmissão e disseminação da doença.
III. O diagnóstico é essencialmente clínico e
epidemiológico, realizado por meio da análise da
história e condições de vida do paciente, além do
exame dermatoneurológico para identificar lesões
ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou
comprometimento de nervos periféricos, com
alterações sensitivas e/ ou motoras e/ou
autonômicas.

A.
B.
C.
D.
E.

I e III.
Apenas II.
I, II e III.
II e III.
Apenas I.
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