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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 7. 
 

Estudo associa câncer de mama  
a sedentarismo e alimentação 

 
 Pesquisa desenvolvida por meio do mestrado 
em Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental, da 
Ufac, pretende avaliar a relação entre sedentarismo, 
nutrição e aparecimento de câncer de mama em 
mulheres com mais de 40 anos no Estado do Acre. O 
estudo é conduzido pelas mestrandas Carina 
Hechenberger e Ramyla Brilhante, com orientação do 
professor Miguel Junior Sordi Bortolini.  
 O projeto de pesquisa “Avaliação do Nível de 
Atividade Física, Estado Nutricional e Qualidade de 
Vida de Mulheres Atendidas no Centro de Controle em 
Oncologia do Acre (Cecon)” foi apresentado ao 
programa em 2018; atualmente, se encontra na fase de 
coleta de dados, através da aplicação de questionários 
a usuárias do serviço de saúde. “São 13 tipos diferentes 
de câncer altamente influenciados pelo sedentarismo; 
destes, o que sofre maior impacto é o de mama”, 
destaca Miguel Bortolini. “Se você é uma pessoa ativa, 
a probabilidade de desenvolver câncer de mama reduz 
drasticamente.”  
 Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), 
o câncer de mama é a segunda neoplasia mais comum 
em todo o mundo, com 1,7 milhões de casos. A 
estimativa é que para o biênio 2018-2019, somente no 
Brasil, 60 mil novos casos entre mulheres sejam 
confirmados para cada ano — um risco estimado de 57 
casos a cada 100 mil brasileiras. “Fatores genético-
hereditários são responsáveis por até 10% desses 
casos de câncer de mama. Os comportamentais e 
ambientais, como alimentação e atividade física, 
respondem por até 30% dos casos”, enfatiza Carina 
Hechenberger.[...]  
 A relação entre inatividade física e 
sedentarismo com pacientes do Cecon vai ser 
analisada a partir de universo mínimo de 360 mulheres, 
conforme indicadores sociodemográficos, histórico-
familiar, nutricional e de qualidade de vida. Tudo a partir 
de questionários referendados internacionalmente. O 
objetivo é investigar se, pelo nível elevado da 
população com sobrepeso e obesidade no Acre, há 
também uma maior influência de diagnóstico positivo 
para esse tipo de câncer.[...] 
 Segundo Miguel Bortolini, ainda não é uma 
realidade a realização de exercícios regulares com 
mulheres com câncer no Estado do Acre, apesar de ser 
fundamental. “Para evitar o câncer de mama, é 
necessário realizar de 150 a 300 minutos de exercícios 
moderados por semana ou de 75 a 150 minutos de 
exercícios vigorosos por semana”, recomenda. “Além 
disso, é bom realizar duas sessões por semana de 
exercícios resistidos, como musculação; não se deve 
esperar a doença se podemos preveni-la.”  

(Fonte: UFAC) 

 

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Pesquisas mostram que há 1,7 milhões de 

casos de neoplasia, no Brasil, segundo o 
Instituto Nacional de Câncer (Inca). 

b) O Centro de Controle em Oncologia do Acre 
(Cecon) analisará 360 mulheres saudáveis através 
de questionários referendados internacionalmente. 

c) Devido ao alto nível de população com obesidade 
ou sobrepeso no Acre, a investigação tem como 
objetivo descobrir se há relação com a diagnose 
positiva do câncer de mama. 

d) Fatores comportamentais e ambientais, como a 
alimentação, representam 10% das causas 
para o câncer de mama. 

 

2) Analise as afirmativas e atribua valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Há um trecho de opinião em: “A relação entre 

inatividade física e sedentarismo com pacientes 
do Cecon vai ser analisada a partir de universo 
mínimo de 360 mulheres”. 

(  ) Há um trecho de opinião em: “Além disso, é 
bom realizar duas sessões por semana de 
exercícios resistidos”. 

(  ) Um argumento para a defesa da tese do texto é: “Se 
você é uma pessoa ativa, a probabilidade de 
desenvolver câncer de mama reduz drasticamente.” 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F.  c)  F, V, V. 
b) V, V, V.  d)  F, F, V. 

 

3) Observe o trecho a seguir: “Pesquisa 
desenvolvida por meio do mestrado em 
Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental, da 
Ufac, pretende avaliar a relação entre 
sedentarismo, nutrição e aparecimento de 
câncer de mama em mulheres com mais de 40 
anos, no Estado do Acre.” Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente um 
fragmento que utilizou a mesma regra para o 
uso de vírgulas da expressão em destaque. 
a) [...] conforme indicadores sociodemográficos, 

histórico-familiar, nutricional e de qualidade[...]. 
b) [...] para o biênio 2018-2019, somente no 

Brasil, 60 mil novos casos entre mulheres 
sejam confirmados para cada ano. 

c) Para evitar o câncer de mama, é necessário 
realizar de 150 a 300 minutos de exercícios 
moderados[...].  

d) Avaliação do Nível de Atividade Física, Estado 
Nutricional e Qualidade de Vida de Mulheres 
Atendidas [...]. 

 
4) “Segundo Miguel Bortolini, ainda não é uma 

realidade a realização de exercícios regulares 
com mulheres com câncer no Estado do Acre, 
apesar de ser fundamental”. Quanto à 
classificação sintática da expressão em 
destaque, assinale a alternativa correta. 
a) Oração Subordinada Adverbial Concessiva. 
b) Oração Subordinada Substantiva Completiva 

Nominal. 
c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
d) Oração Coordenada Adjetiva Explicativa. 
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5) Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente um trecho de uma citação direta, 
ou seja, da transcrição da fala de alguém no 
texto. 
a) O estudo é conduzido pelas mestrandas Carina 

Hechenberger e Ramyla Brilhante [...]. 
b) A relação entre inatividade física e sedentarismo 

com pacientes do Cecon vai ser analisada[...]. 
c) [...] atualmente, se encontra na fase de coleta de 

dados, através da aplicação de questionários a 
usuárias [...]. 

d) São 13 tipos diferentes de câncer altamente 
influenciados pelo sedentarismo [...]. 

 

6) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo. 

 
  As palavras “usuárias”, “influência” e 
“exercícios” recebem acento gráfico porque são 
_____ terminadas em _____ seguido ou não de “s”. 
 

a) paroxítonas / ditongo crescente ou decrescente 
b) oxítonas / ditongo crescente ou decrescente 
c) oxítonas / ditongo crescente ou decrescente 
d) proparoxítonas / hiato crescente ou decrescente 

 

7) Observe: “São 13 tipos diferentes de câncer 
altamente influenciados pelo sedentarismo”. 
Assinale a alternativa que apresenta uma 
expressão que pode substituir corretamente o 
termo em destaque, sem alteração de sentido. 
a) pela pouca ingestão de água. 
b) pelo excesso de sede acumulado durante a vida. 
c) pela falta de atividades que movimentem o corpo. 
d) pelo excesso de trabalho e pouco descanso. 

 
8) Assinale a alternativa que apresenta o 

significado correto das palavras: “ratificar” e 
“retificar”, respectivamente. 
a) corrigir, confirmar. 
b) corrigir, reforçar. 
c) reafirmar, corrigir. 
d) invalidar, validar. 

 

9) Quanto às normas de concordância verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta.  
a) Seguem inclusas as documentações que foram 

cobradas pela empresa sucessora. 
b) Havia mulheres e crianças naquele local; elas 

não foram respeitadas e presenciaram tudo. 
c) É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas 

antes de dirigir. Seja consciente e respeite! 
d) Fazem três semanas que o caso está sendo 

noticiado no jornal de meio dia e meio.  
 
10) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

I. Graças ___ Deus chegou ___ primavera! 

II. Ela estava frente ___ frente com o rapaz que 

era insensível ___ dor. 
a) à / a / à / à 
b) a / a / a / a 
c) a / a / a / à 
d) à / à / à / a 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

 
11) “Os geoglifos do Acre são estruturas de terra 

escavadas no solo e formadas por valetas e 
muretas que representam figuras geométricas de 
diferentes formas. Esses recintos foram 
encontrados na região sudoeste da Amazônia 
Ocidental, mais predominantemente na porção 
leste do Estado do Acre [...]. As pesquisas 
arqueológicas nessas áreas revelam informações 
importantes sobre o manejo da paisagem 
amazônica por _____ que habitaram a região 
entre, aproximadamente, 200 a.C. - 1300 d.C. [...]” 
(IPHAN, 2019).  

 

 
(Fonte: IPHAN, 2019) 

 
 A figura acima mostra um exemplo de geoglifo, 

encontrado na fazenda Paraná, Acre. Assinale a 
alternativa que preencha corretamente a lacuna. 
a) Dinossauros 
b) Povos egípcios 
c) Grupos indígenas 
d) Portugueses 

 
12) Analise a figura abaixo, a qual representa a 

pirâmide etária do estado do Acre, conforme os 
dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 
2010). 

 

 
(Fonte: IBGE, 2010) 

 
Em relação às informações que se pode obter pela 
pirâmide etária apresentada, assinale a alternativa 
correta. 

a) A faixa de idade predominante da população do 
estado é de 10 e 14 anos 

b) A população do estado teve queda de 5,4% nos 
últimos 10 anos 

c) A população rural do estado é maior que a 
população urbana 

d) A expectativa de vida no estado é de mais de 
cem anos 
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13) “O IBGE pesquisa a cor ou raça da população 
brasileira com base na autodeclaração. Ou 
seja, as pessoas são indagadas sobre sua cor 
de acordo com as seguintes opções: branca, 
preta, parda, indígena ou amarela” (IBGE 
EDUCA, 2019). Assinale a alternativa correta 
que aponta a cor ou raça que a maioria da 
população acreana se autodeclara, segundo 
dados do Censo Demográfico de 2010. 
a) Preta   c)  Branca 
b) Indígena  d)  Parda 

 
14) “O rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita é calculado como a razão entre o total 
dos rendimentos domiciliares (em termos 
nominais) e o total dos moradores” (IBGE, 
2019). Sobre o rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita, segundo o IBGE (2018), 
assinale a alternativa correta. 
a) O rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita no Acre era de R$101,00, ocupando a 
última posição entre os estados brasileiros 

b) O rendimento nominal mensal domiciliar per 
capita no Acre era de R$909,00, ocupando a 
16ª posição entre os estados brasileiros 

c) O rendimento nominal mensal domiciliar per 
capita no Acre era de R$1.615,00, ocupando a 
primeira posição entre os estados brasileiros 

d) O rendimento nominal mensal domiciliar per 
capita no Acre era de R$4.600,00, ocupando a 
6ª posição entre os estados brasileiros 

 
15) Atualmente, aproximadamente 19 mil indígenas 

vivem no Acre, distribuídos em 36 terras 
indígenas reconhecidas. Localizadas nas bacias 
dos rios Juruá e Purus, apresentam uma 
diversidade cultural e linguística marcada pela 
presença de 15 povos, mais os grupos de índios 
isolados com etnias ainda não identificadas e um 
grupo de recente contato que se autodenomina 
Tsapanawa (PCI ACRE, 2019). Quanto ao povo 
indígena que habita terras do estado do Acre, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Kaxinawá 
b) Pataxós 
c) Shawãdawa 
d) Jaminawa 

 
16) “As atividades produtivas geradas e 

desenvolvidas nas Reservas Extrativistas, 
considerando o perfil, estão intrinsecamente 
focadas para uma economia voltada à 
sustentabilidade da população tradicional ali 
residente, que, se bem organizada e trabalhada 
de forma coletiva, tem um cardápio de várias 
possibilidades que a floresta oferece [...]. As 
atividades exercidas pelas famílias, além do 
extrativismo, são: agricultura de subsistência; 
criação de pequenos e grandes animais; e 
sistemas agroflorestais” (ICMBIO, 2019). Sobre 
uma Reserva Extrativista localizada no estado 
do Acre, assinale a alternativa correta. 
a) Reserva Extrativista Baixo Juruá 
b) Reserva Extrativista Chico Mendes 
c) Reserva Extrativista Rio Jutaí 
d) Reserva Extrativista Rio Iriri 

17) Em relação à divisão municipal do estado do 
Acre, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O maior município brasileiro em extensão 

territorial, Altamira, está localizado no estado 
do Acre.  

(  ) O Acre é composto por quarenta e dois 
municípios, sendo Tarauacá o menor deles em 
área.  

(  ) O município de Capixaba faz divisa com o Peru, 
enquanto Porto Acre faz divisa com a Bolívia.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) F, F, F 

 
18) Quanto a principal unidade de relevo 

relacionada com o estado do Acre, assinale a 
alternativa correta. 
a) Depressão marginal norte-amazônica 
b) Planaltos residuais norte-amazônicos 
c) Depressão da Amazônia ocidental 
d) Planalto da Borborema 

 
19) “Dono de uma história singular, o Acre entra 

em 2018 para o ranking dos estados escolhidos 
como principal destino turístico da região 
Norte brasileira. O levantamento que mostra 
um crescimento de 31,2% nas visitas foi feito 
pela Polícia Federal, neste mês de junho. A 
pesquisa destaca o Amazonas e o estado do 
Amapá como destinos em alta para a entrada 
de turistas este ano” (NOTÍCIAS DO ACRE, 
2019). Considere os pontos turísticos e suas 
localizações e analise as afirmativas abaixo. 

I. Passarela Joaquim Macedo (Rio Branco). 

II. Catedral Nossa Senhora da Gloria (Cruzeiro 

do Sul). 

III. Teatro Castro Alves (Santa Rosa do Purus). 

IV. Museu do Seringal Vila Paraíso (Xapuri). 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 

 
20) “O _____, sede do Governo do Acre, teve sua 

construção iniciada na década de 1920. Seu 
projeto arquitetônico foi elaborado pelo 
arquiteto alemão Alberto Massler. Inaugurado 
em 1930, porém, suas obras só foram 
concluídas em 1948. Em junho de 2002 foi 
revitalizado incorporando uma função cultural. 
Teve seu processo de tombamento concluído 
em dezembro de 2005 e, em junho de 2008, foi 
instituído oficialmente _____” (IBGE, 2019).  

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Palácio do Planalto / Museu Palácio do Planalto 
b) Palácio do Acre / Museu Palácio do Acre 
c) Palácio Rio Negro / Museu Palácio Rio Negro 
d) Palácio Rio Branco / Museu Palácio Rio Branco 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Epidemiologia pode ser definida como a 

ciência que estuda o processo saúde-doença 
em coletividades humanas. Sobre a 
epidemiologia, analise as afirmativas abaixo. 

I. O uso de indicadores de saúde auxilia a 

descrição das condições de saúde da população. 

II. A investigação de agentes etiológicos e 

fatores de risco são indicadores de saúde. 

III. Faz parte das áreas de atuação de 

epidemiologia a avaliação do impacto das 
ações para alterar a situação de saúde. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
 
22) A Leishmaniose Visceral é uma doença crônica 

grave, potencialmente fatal para o homem. 
Sobre a Leishmaniose Visceral assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A Leishmaniose Visceral também pode ser 

chamada de calazar 
b) Raposas e marsupiais são hospedeiros 

silvestres da Leishmania chagas 
c) O cão é considerado um importante hospedeiro 

do vírus causador da Leishmaniose 
d) Para que a doença ocorra é necessário que 

haja a presença do vetor susceptível e de um 
hospedeiro/reservatório igualmente susceptível 

 
23) A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, 

de etiologia viral. Sobre a sintomatologia da 
dengue clássica, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Febre alta, de início súbito são sintomas 

comuns da dengue clássica. 
(  ) Dores abdominais intensas, náuseas e vômitos 

fazem parte da sintomatologia da dengue clássica. 
(  ) Epistaxe e gengivorragia são sintomas da 

dengue clássica. 
(  ) As patéquias, que são pequenas manchas da 

pele, de cor vermelha ou púrpura, semelhantes 
a picadas de pulgas, fazem parte da 
sintomatologia da dengue clássica. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V  c)  F, V, V, F 
b) V, V, F, V  d)  V, V, F, F 

 
24) No Brasil, três espécies de escorpiões do gênero 

Tityus têm sido responsabilizadas por acidentes 
humanos. Sobre acidentes escorpiônicos, assinale 
a alternativa correta. 
a) O escorpianismo pode ser classificado em dois 

grupos, leve e grave 
b) O soro antiescorpiônico é indicado para todos 

os casos de acidente com escorpiões 
c) Todas as vítimas de picada de escorpião devem 

ficar em observação hospitalar nas primeiras 4 
(quatro) a 6 (seis) horas após o acidente 

d) O tratamento visa neutralizar o mais rápido 
possível a toxina circulante, o controle da dor é 
uma consequência da neutralização, não sendo 
necessário qualquer medicamento para esse fim 

25) A Leptospirose é uma zoonose de ampla 
distribuição, com significativo impacto social, 
econômico e sanitário. Sobre a Leptospirose, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) A Leptospirose é uma doença que acomete 

exclusivamente humanos 
b) A doença é classicamente bifásica, a primeira 

fase é denominada septicêmica e a segunda 
imune 

c) A infecção ocorre, na maioria das vezes, de 
maneira indireta através do contato com a água 
ou solo úmido contaminado, e subsequente 
penetração da leptospira 

d) A apresentação clinica pode variar desde casos 
assintomáticos e oligossintomáticos até formas 
graves e fatais  

 
26) Os princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) constituem as bases para o 
funcionamento e organização do sistema de 
saúde em nosso país. Sobre os princípios e 
diretrizes do SUS, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Há a centralização político-administrativa e 

direção única na esfera do governo federal. 

II. A epidemiologia é utilizada para o 

estabelecimento de prioridades. 

III. É preconizada a igualdade da assistência à 

saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas a afirmativas III está correta 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

 
27) Existem cerca de 2.000 (duas mil) espécies de 

roedores no mundo, representando ao redor de 
40% de todas as espécies de mamíferos 
existentes. Sobre um programa de controle de 
roedores, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Um dos objetivos de um programa de controle 

de roedores é a redução nos prejuízos 
econômicos causados por esses animais 

 
b) O único objetivo no controle de roedores é a 

redução do número de agravos a saúde 
 
c) Dados demográficos devem ser considerados 

na elaboração de um programa de controle de 
roedores, como por exemplo, a população 
urbana e rural, taxa de crescimento 
populacional e densidade demográfica 

 
d) É primordial o levantamento de dados de agravos 

transmitidos pelos roedores para a elaboração de 
um programa de controle de roedores 
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28) A dengue é hoje uma das mais importantes 
doenças que afeta o homem e constitui-se em 
sério problema de saúde pública no mundo. 
Sobre a dengue, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A Organização Mundial da Saúde preconiza 

que epidemias tem maior chance de ocorrer 
quando os índices de infestação predial estão 
acima de 5% 

b) O manejo ambiental, evitando ou destruindo os 
criadouros potenciais de Aedes, é uma das 
formas mais eficazes de manejo 

c) A dengue é uma doença de notificação compulsória, 
todo caso suspeito deve ser comunicado ao Serviço 
de Vigilância Epidemiológica  

d) O fumacê deve ser de uso restrito em 
epidemias, essa é uma forma de controle 
químico que elimina larvas 

 
29) O controle das populações de escorpiões faz-se 

necessário devido ao risco que representam para 
a saúde humana. Sobre o controle aplicado a 
escorpiões, assinale a alternativa correta. 
a) O controle visa a erradicação dessa espécie, a fim de 

se evitar acidentes que afetem a saúde humana 
b) A estratégia adotada para controle de 

escorpiões independente do gênero ou família 
a qual esse pertence 

c) Compete ao município o registro, captura, a 
apreensão e eliminação de animais que 
representem risco à saúde do homem 

d) Os escorpiões vivem apenas em seu habitat 
natural, ou seja, não invadem áreas 
modificadas pelo homem 

 
30) Sobre os principais indicadores de saúde, 

analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Os indicadores de morbidade medem a 

frequência em que ocorrem mortes após 
apresentação de saúde, específicos. 

(  ) O registro da mortalidade geral permite 
identificar causas de mortalidade relevantes 
como acidentes, tabagismo etc. 

(  ) Acidentes de trabalho devem ser 
contabilizados como morbidade. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V  c)  F, V, V 
b) V, V, F  d)  F, V, F 

 
31) As medidas de controle e manejo populacional 

de escorpiões baseiam-se na retirada/coleta 
dos escorpiões e modificação das condições 
do ambiente a fim de torná-lo desfavorável à 
ocorrência, permanência e proliferação destes 
animais. Sobre as medidas que devem ser 
adotadas nas áreas externas dos domicílios, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Evitar queimadas em terrenos baldios, pois 

desalojam os escorpiões 
b) Evitar a presença de aves de hábito noturno, 

pequenos macacos, quati, lagartos e sapos 
c) Manter fossas assépticas bem vedadas, para 

evitar passagem de baratas e escorpiões 
d) Não jogar lixo em terrenos baldios 

32) A Instrução Normativa nº 141, de 19 de 
dezembro de 2006, regulamenta o controle e o 
manejo ambiental da fauna sinantrópica 
nociva. Analise as afirmativas abaixo. 

I. A fauna sinantrópica nociva é aquela que interage 

de forma negativa com a população humana, 
causando-lhe transtornos significativos de ordem 
econômica ou ambiental, ou que represente 
riscos à saúde publica. 

II. Mesmo espécies da fauna brasileira ameaçadas 

de extinção são passíveis de manejo e/ou 
eliminação se forem classificadas como 
sinantrópicas nocivas. 

III. São artrópodes nocivos: abelhas, cupins, 

formigas, pulhas, piolhos, mosquitos e moscas. 

IV. É vedada a eliminação direta de indivíduos 

de qualquer espécie. 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
 
33) O risco sanitário é a propriedade que tem uma 

atividade, serviço ou substância, de produzir 
efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde 
humana. A esse respeito, assinale a alternativa 
correta. 
a) A identificação de riscos deve considerar 

apenas dados atuais, excluindo da busca 
dados históricos da região e dados de 
pesquisas científicas 

b) Opiniões de especialistas podem e devem ser 
consideradas durante o processo de identificação 
de riscos 

c) A identificação e gestão de riscos consistem 
em procedimentos padrões, os quais ocorrem 
em etapas definidas e, subsequentes, e que 
não podem sofrer alterações 

d) Os dados epidemiológicos são o resultado final 
do processo de identificação de riscos 

 
34) A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é 

uma doença infecciosa, não contagiosa, causada 
por diferentes espécies de protozoários do 
gênero Leishmania, que acomete pele e 
mucosas. Nesse sentido, analise as afirmativas 
abaixo. 

I. A Leishmania é um protozoário pertencente 

à família Trypanosomatidae parasito 
intracelular facultativo das células do 
sistema fagocítico mononuclear. 

II. O principal vetor da LTA é o mosquito palha, 

insetos flebotomíneos, pertencentes à Ordem 
Díptera, Família Psychodidae, Subfamília 
Phlebotominae, Gênero Lutzomyia. 

III. Os ciclos de transmissão da LTA variam de 

acordo com a região geográfica, envolvendo 
uma diversidade de espécies de parasito, 
vetores, reservatórios e hospedeiros. 

 Assinale a alternativa correta 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
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35) O tratamento da leishmaniose no Brasil possui 
algumas características peculiares, assim o 
diagnóstico correto da doença assume um 
papel de extrema importância. Sobre o 
tratamento e diagnóstico da leishmaniose, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) O diagnóstico de certeza da doença é realizado 

através de testes sorológicos 
 
b) Os testes laboratoriais visam à confirmação do 

achado clínico e a identificação da espécie 
circulante 

 
c) Nos exames parasitológicos, a demonstração 

do parasito pode ser feita de forma direta ou 
indireta 

 
d) A probabilidade de encontro do parasito em exames 

de demonstração direta é inversamente 
proporcional ao tempo de evolução da lesão 
cutânea 

 
36) Sobre o controle epidemiológico da 

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) As estratégias de controle devem ser flexíveis, 

distintas e adequadas a cada região ou foco em 
particular  

 
b) Todos os aspectos epidemiológicos devem ser 

considerados ao se definir as estratégicas de 
controle  

 
c) A delimitação e a caracterização da área de 

transmissão são aspectos que devem ser 
considerados no controle epidemiológico 

 
d) A Leishmaniose é uma doença endêmica de 

controle fácil, quando baseado em ações 
educativas 

 
37) No Brasil, existem três gêneros de aranhas de 

importância médica: Phoneutria, Loxosceles e 
Latrodectus. Alguns hábitos podem contribuir 
para a redução de casos de acidentes. Sobre a 
prevenção de acidentes por aranhas, assinale 
a alternativa incorreta. 
 
a) Devido ao hábito noturno das aranhas é 

importante vedar soleiras de porta e janelas 
 
b) Inspecionar sapatos e sacudir as roupas antes 

de vesti-los contribui para a redução do número 
de acidentes 

 
c) Para que o uso de mosqueteiros seja eficiente 

na prevenção de acidentes com aranhas é 
necessário que o mosqueteiro ultrapasse a 
altura do berço, encostando no piso 

 
d) Preservar os inimigos naturais é uma forma 

eficiente de prevenir possíveis acidentes 

38) Sobre os problemas e riscos sanitários, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
 
(  ) Cabe aos estados e municípios avaliar 

quaisquer produtos que envolvam a 
possibilidade de risco à saúde, obtidos por 
engenharia genética, por outro procedimento 
ou ainda submetidos a fontes de radiação. 

(  ) Medicamentos de uso humano devem ser 
controlados por órgãos e agências federais. 

(  ) Saneantes destinados à higienização, 
desinfecção ou desinfestação em ambientes 
domiciliares, hospitalares e coletivos, devem 
ser fiscalizados pelos estados e municípios. 

(  ) O controle sanitário de portos e aeroportos 
cabe a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, V 
b) V, V, V, F 
c) F, V, F, V 
d) F, F, V, V 

 
39) A Dengue é, principalmente, uma doença dos 

trópicos e os vírus que a causam são mantidos 
em um ciclo que envolve humanos e o Aedes 
aegypti. Sobre a dengue, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) O mosquito Aedes aegypti mede menos de um 

centímetro, tem aparência inofensiva, cor café 
ou preta e listras brancas no corpo e nas 
pernas, com um uma boca alongada como uma 
agulha 

b) As picadas do mosquito transmissor costumam 
se concentrar nas horas mais quentes do dia, 
sendo que o mosquito possui atividade diurna 

c) Uma pessoa pode ao longo de sua vida sofrer 
a Dengue quatro vezes, pois cada sorotipo 
produz imunidade específica 

d) Na Dengue hemorrágica, o quadro clínico se 
agrava rapidamente, apresentando sinais de 
insuficiência circulatória e choque, podendo 
levar a pessoa à morte em até 24 horas 

 
40) O aumento de ocorrência da Dengue tem se 

constituído em um crescente objeto de 
preocupação para a sociedade e, em especial, 
para as autoridades de saúde. Sobre a dengue, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) O ciclo de transmissão da dengue tem início 

quando o mosquito Aedes aegypti, fêmea ou 
macho, pica uma pessoa com dengue 

b) Após a picada do mosquito, a doença demora 
no máximo 48 horas para se manifestar 

c) Depois de adulto, o mosquito Aedes aegypti 
vive em média de 30 a 35 dias 

d) O ciclo de vida do mosquito apresenta três 
fases: ovo, pupa e adulto 


