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      PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  

 

 

       AGENTE DE COMBATES ÀS ENDEMIAS   
Código da Prova  

M01 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a 
eloquência planejada. ”(William Shakespeare) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E . 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.  
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 

RETRATO 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 

                                       Cecília Meireles  

 

 

Questão 1 

A alternativa que apresenta a mensagem do poema é: 

 

(A) a revolta de uma mulher envelhecida. 

(B) a solidão que a posteridade pode trazer. 

(C) a transitoriedade da vida e suas marcas. 

(D) a frustração de alguém que se perdeu de si. 

(E) o desamor que uma vida vazia pode trazer. 

 

Questão 2 

Nesse poema predomina o tom de: 

 

(A) gratidão. 

(B) desespero. 

(C) esperança. 

(D) melancolia. 

(E) hostilidade. 

 

Questão 3 

Nos versos “eu não tinha este coração que nem se 
mostra.”, a palavra grifada tem a sua análise 
morfossintática descrita, com acerto, em: 

 

(A) pronome relativo/objeto direto. 

(B) pronome indefinido/predicativo. 

(C) conjunção/vocativo. 

(D) palavra de realce/objeto indireto. 

(E) pronome relativo/sujeito. 

 

Questão 4 

A opção em que todas as alternativas apresentam dígrafo 
é: 

 

(A) assim – magro – espelho. 

(B) estante – manhã – pierrô.  

(C) carroça – perdido – achado.  

(D) coalhada – nascimento – grude. 

(E) mudança – ninho- bicicleta. 

 

Questão 5 

Na frase “Ouvi Beethoven com emoção.”, a figura de 
linguagem empregada é a: 

 

(A) metonímia. 

(B) metáfora. 

(C) prosopopeia. 

(D) sinestesia. 

(E) perífrase. 

 

Questão 6 

Na frase “Todos buscam o saber das coisas.”, o processo 
de formação da palavra grifada é o de derivação: 

 

(A) regressiva. 

(B) imprópria. 

(C) prefixal. 

(D) sufixal. 

(E) prefixal e sufixal. 

 

Questão 7 

A opção abaixo que NÃO obedece ao padrão da norma 
culta da língua quanto à concordância verbal é: 

 

(A) Não havia sugestões para serem levadas. 

(B) Fomos nós quem pagou a conta do restaurante. 

(C) Da antessala, ouvia-se claramente os gritos do 
paciente. 

(D) Decidiu-se todos saírem mais cedo da festa. 

(E) Noventa por cento das vítimas sobreviveram. 

 

Questão 8 

Na frase “Eu adquiria aquela amargura à medida em que 
envelhecia.”, o período é: 

 

(A) simples. 

(B) composto por subordinação. 

(C) composto por coordenação. 

(D) de oração absoluta. 

(E) composto por coordenação e subordinação. 

 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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Questão 9 

No período “Eles irão superar os problemas desde que 
aceitem a proposta.”, a expressão grifada tem o seguinte 
valor semântico: 

 

(A) consequência. 

(B) concessão. 

(C) proporção. 

(D) condição. 

(E) oposição. 

 

Questão 10 

Dentre as opções abaixo, a que está em DESACORDO com 
a norma culta da língua, em relação à regência nominal, é: 

 

(A) Os jogadores treinaram muitos chutes em gol. 

(B) As crianças prestavam bastante atenção ao professor. 

(C) Eles já foram assíduos em reunião de pais, na escola. 

(D) Não conheço nenhum deputado por Sergipe. 

(E) Na época éramos moradores na Av. Rio Branco. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

A matéria-prima para produção de energia elétrica 
atualmente vem mudando do modelo tradicional baseado 
em fontes como carvão e petróleo, para outras mais 
sustentáveis, como por exemplo, a energia gerada a partir 
das massas de ar em movimento (vento), conhecida como 
energia: 

 

(A) hidroelétrica. 

(B) eólica. 

(C) biomassa. 

(D) fóssil. 

(E) nuclear. 

 

Questão 12 

Segundo o IBGE, quanto aos dados de cor ou raça da 
população brasileira, temos que a maioria dos brasileiros 
é: 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
2012-2019. 

(A) branca. 

(B) preta. 

(C) parda. 

(D) amarela. 

(E) indígena. 

 

Questão 13 

A pandemia que acomete o mundo é causada pelo Corona 
vírus, também chamado de Covid-19, que já matou 
milhares de pessoas, espalhando-se por cinco continentes. 
É sabido que o referido vírus causa infecções respiratórias, 
com sintomas como tosse, falta de paladar, entre outros, e 
foi notificada em humanos pela primeira vez no(a)(s): 

 

(A) Japão. 

(B) Estados Unidos. 

(C) Itália. 

(D) China. 

(E) Tailândia. 
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Questão 14 

O desenvolvimento sustentável de Rondônia faz parte do 
Plano Estratégico do Governo, lançado em 2019. Assim, 
em fevereiro de 2020 foram adquiridos alguns 
equipamentos tecnológicos destinados à preservação e 
fiscalização do meio ambiente, e ao reforço no combate 
aos danos causados às riquezas naturais presentes em 
Rondônia, peculiares de um estado amazônico, 
privilegiado pela diversidade florestal e de fauna. Entre 
esses equipamentos, são considerados fundamentais para 
auxiliar na prevenção e no combate ao desmatamento e 
aos incêndios florestais, intensificando a fiscalização de 
ocorrências em áreas de mata fechada e com difícil acesso, 
os: 

 

(A) separadores de óleo. 

(B) aviões concorde. 

(C) agrotóxicos. 

(D) guindastes. 

(E) drones. 

 

Questão 15 

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, mas 
em cada esfera de governo é exercida por um órgão 
diferente. Na esfera da União, a direção do SUS é exercida 
pelo(a): 

 

(A) Ministério da Integração Nacional. 

(B) Ministério da Saúde. 

(C) Secretaria de Saúde da União. 

(D) Secretaria de Saúde do Estado. 

(E) Secretaria de Saúde do Município. 

 

Questão 16 

Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o espaço geográfico 
contínuo constituído por agrupamentos de municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais, e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde, chama-se: 

 

(A) portas de entrada. 

(B) portas de saída. 

(C) região de saúde. 

(D) rede de atenção à saúde. 

(E) sistema único de saúde privada. 

 

Questão 17 

A assistência terapêutica integral consiste em:  

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse 
para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com 
as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico 
para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na 
falta do protocolo, em conformidade com o disposto no 
art. 19-P da Lei 8080/90; 

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime 
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde 
(SUS), realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado. 

Para efeito dessa definição de assistência terapêutica 
integral, é correto afirmar que órteses e próteses são 
consideradas: 

(A) produtos de interesse para a saúde. 

(B) produtos de interesse para o meio ambiente. 

(C) peças fundamentais para obtenção de recursos do 
Fundo Nacional de Tecnologia - FNT, destinado a 
premiar e incentivar projetos inovadores na área da 
saúde. 

(D) peças fundamentais para obtenção de recursos do 
Fundo Nacional de Tecnologia - FNT, destinado a 
premiar e incentivar projetos inovadores na área do 
meio ambiente. 

(E) equipamentos de proteção individual (EPI’s) para a 
medicina do trabalho. 

 

Questão 18 

São atuações do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I- intervenção no Ministério da Economia; 
II- serviços de urgência e emergência; 
III- distribuição gratuita de medicamentos. 

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s): 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) III, apenas. 

 

Questão 19 

A lista de notificação compulsória inclui as seguintes 
doenças e agravos, EXCETO: 

 

(A) casos de óbito por dengue. 

(B) casos de óbito por suspeita de doença pelo vírus Zika. 

(C) insuficiência renal. 

(D) febre amarela. 

(E) cólera. 
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Questão 20 

Segundo as Leis nº 8.080/90 e nº 12.466/11, para auxiliar 
no custeio de suas despesas institucionais, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 
de regra, receberão recursos do orçamento geral da União 
por meio do(a): 

 

(A) Município integrante do SUS. 

(B) Fundo Monetário Internacional (FMI). 

(C) Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA). 

(D) Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

(E) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

O primeiro passo para se definir uma condição como 
epidêmica ou endêmica é estabelecer quais seriam os 
níveis habituais de ocorrência dessa doença ou condição 
de saúde na população de determinada área naquele 
período de tempo. Desse modo, pode-se definir epidemia 
como: 

 

(A) um agravo acima da média (ou mediana) histórica de 
sua ocorrência. 

(B) qualquer doença localizada em um espaço limitado 
denominado “faixa endêmica” de duração contínua e 
restrito a uma determinada área. 

(C) uma doença ou surto que atinge grandes proporções, 
podendo se espalhar por um ou mais continentes ou 
por todo o mundo. 

(D) a ocorrência de um agravo dentro de um número 
esperado de casos para aquela região, naquele período 
de tempo. 

(E) uma doença ou surto que atinge grandes proporções, 
podendo se espalhar por até 10 países. 

 

Questão 22 

O controle da dengue na atualidade é uma atividade 
complexa, tendo em vista os diversos fatores externos ao 
setor saúde, que são importantes determinantes na 
manutenção e dispersão tanto da doença quanto de seu 
vetor transmissor. Vários são os métodos de controle 
vetorial e um deles caracteriza-se pelo uso de substâncias 
(inseticidas) para o controle do vetor nas fases larvária e 
adulta. Estamos falando do controle: 

 

(A) legal. 

(B) químico. 

(C) mecânico. 

(D) biológico. 

(E) físico. 
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Questão 23 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode 
ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresente. Em função da complexidade que 
envolve a prevenção e o controle da Dengue, o Programa 
Nacional de Controle da Dengue estabeleceu dez 
componentes de ação que são, EXCETO: 

 

(A) vigilância epidemiológica; combate ao vetor. 

(B) assistência aos pacientes; integração com a atenção 
básica. 

(C) comunicação e imobilização. 

(D) ações de saneamento ambiental; ações integradas de 
educação em saúde. 

(E) capacitação de recursos humanos; legislação de apoio 
ao programa. 

 

Questão 24 

Doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) 
e gravidade variável. Apresenta-se como infecções 
subclínicas e/ou leves até formas graves, fatais. O quadro 
típico tem evolução bifásica (período de infecção e de 
intoxicação), com início abrupto, febre alta e pulso lento 
em relação à temperatura (sinal de Faget), calafrios, 
cefaleia intensa, mialgias, prostração, náuseas e vômitos, 
durando cerca de 3 dias. Estamos falando da: 

 

(A) Febre maculosa. 

(B) Leptospirose. 

(C) Malária. 

(D) Febre amarela. 

(E) Leishmaniose.  

 

Questão 25 

O principal vetor e reservatório da Febre Amarela Silvestre 
(FAZ) no Brasil é o mosquito do gênero Haemagogus 
janthinomys e na Febre Amarela Urbana (FAU), o mosquito 
Aedes aegypti é o principal vetor e o reservatório é o 
homem. A respeito das medidas de controle da febre 
amarela, julgue as afirmações a seguir: 

I - a vacina é a mais importante medida de controle da FA; 

II- a realização de educação em saúde é uma importante 
medida de controle; 

III- é obrigatória a exigência do certificado internacional de 
vacinação e profilaxia válido para a febre amarela para 
viajantes internacionais; 

IV- o controle do Haemagogus janthinomys é importante 
para evitar a reurbanização do mosquito.  

Estão corretas, apenas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) II e IV. 

(C) I e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) I e II. 

 

Questão 26 

A execução das ações, das atividades e das estratégias de 
vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância 
para a saúde pública, estende-se para outras doenças de 
transmissão vetorial. Assim, tais doenças subdividem-se 
em três grupos, e um deles são compostos pelas zoonoses 
de relevância regional ou local tais como: 

 

(A) Toxoplasmose, Ancilostomíase e Toxocaríase. 

(B) Peste, Leptospirose e Febre Maculosa Brasileira. 

(C) Hantavirose, Doença de Chagas e Febre Amarela. 

(D) Febre do Nilo Ocidental, Esporotricose e Febre de 
Chikungunya. 

(E) Criptococose, Febre Amarela e Malária. 

 

Questão 27 

Toda ação, atividade e estratégia de vigilância, prevenção e 
controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, 
devem ser precedidas por levantamento do contexto de 
impacto na saúde pública, por meio de avaliação da(o): 

I- magnitude e da transcendência; 

II- potencial de disseminação e da gravidade; 

III- severidade e da vulnerabilidade; 

IV- do número de casos e do número de óbitos. 

Estão corretas, apenas: 

(A) I, II e IV. 

(B) I e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) III e IV. 

(E) II, III e IV. 
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Questão 28 

Os Mosquitos Anofelinos (família Culicidae) são insetos 
amplamente distribuídos no território nacional. As fêmeas 
alimentam-se de sangue e algumas espécies podem ter 
muita preferência por humanos, um dos requisitos para 
garantir a competência vetorial. Esse vetor é o responsável 
por causar a(o): 

 

(A) Esquistossomose. 

(B) Malária. 

(C) Febre Maculosa. 

(D) Cólera. 

(E) Peste Bubônica. 

 

Questão 29 

A inspeção zoossanitária deve ser feita em situações nas 
quais há necessidade de avaliar o risco de transmissão de 
zoonoses ou de ocorrência de acidentes causados por 
animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a 
saúde pública. A respeito da inspeção zoossanitária, é 
correto afirmar que: 

 

(A) as atividades da inspeção zoossanitária devem compor 
programa de vigilância, prevenção e controle de 
doenças ou acidentes causados por animais. 

(B) para ser desencadeada a inspeção zoossanitária é 
necessário denúncia prévia não podendo ser feita 
espontânea ou quando houver suspeita de risco à 
saúde coletiva. 

(C) tal procedimento visa avaliar as condições de saúde dos 
animais da região e orientar as pessoas do local sobre 
as medidas a serem adotadas. 

(D) essa inspeção é realizada por meio de vistoria em locais 
públicos ou privados, com presença de animal ou 
situação ambiental que possa oferecer risco referente 
às zoonoses e aos acidentes causados por animais 
peçonhentos e venenosos. 

(E) uma das atividades a serem desenvolvidas na inspeção 
zoossanitária consiste na centralidade, onde cada setor 
trabalha separado sem interferências não podendo 
realizar essa atividade com outras áreas da vigilância 
em saúde. 

 

Questão 30 

Com relação às ações, às estratégias e às atividades de 
educação, em saúde, relacionadas aos animais domésticos 
e domesticados, julgue as afirmações a seguir: 

I- é vedada a administração de produtos para controle de 
endoparasitas e/ou ectoparasitas por considerar a 
possibilidade da ocorrência de verminoses zoonóticas; 

II- essas ações de educação e saúde são voltadas para 
prevenção de zoonoses, visando a promoção da saúde 
humana; 

III- é importante a correta e regular higienização, 
principalmente das mãos, quando há interação com 
animais, seu ambiente ou com o solo; 

IV- os proprietários e/ou guardiões de animais devem ser 
orientados sobre vacinar seu cão e gato contra a raiva, 
conforme situação epidemiológica local. 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) I, III e IV. 

(B) II e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) I e IV. 

(E) II, III e IV. 

 

Questão 31 

Podemos considerar como medidas para a prevenção e o 
controle de doenças transmitidas por vetores, EXCETO: 

 

(A) bloqueio dos leitos dos riachos e das valas evitando o 
aumento da velocidade e a força das águas. 

(B) uso do mosquiteiro para proteção do local de dormir, 
impregnado ou não com produto de ação repelente. 

(C) uso de telagem de portas e janelas, com tela de malha 
fina. 

(D) uso de produtos repelentes, especialmente nos 
horários de maior atividade vetorial. 

(E) uso de calças, meias e sapatos fechados e roupas de 
mangas longas, especialmente durante a realização de 
atividades em áreas de mata. 
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Questão 32 

A Hantavirose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em 
humanos, no Brasil, se apresentana forma da Síndrome 
Cardiopulmonar por Hantavírus. São reservatórios naturais 
dos Hantavírus: 

 

(A) humanos doentes, que podem eliminar o vírus por via 
fecal. 

(B) alguns roedores silvestres, que podem eliminar o vírus 
pela urina, saliva e fezes. 

(C) alguns mosquitos silvestres, que podem eliminar o 
vírus pela picada. 

(D) todos os morcegos e macacos residentes no meio 
urbano. 

(E) mamíferos de áreas frias e com muita umidade. 

 

Questão 33 

O período de transmissibilidade do hantavírus no homem é 
desconhecido. Estudos sugerem que o período de maior 
viremia seria alguns dias que antecedem o aparecimento 
dos sinais e sintomas. Já o período de incubação do vírus, 
ou seja, o período que os primeiros sintomas começam a 
aparecer a partir da infecção,se dá, em média, de: 

 

(A) 2 a 4 semanas, com variação de 10 a 20 dias. 

(B) 3 a 6 semanas, com variação de 30 a 60 dias. 

(C) 1 a 5 semanas, com variação de 3 a 60 dias. 

(D) 2 a 5 semanas, com variação de 15 a 30 dias. 

(E) 1 a 5 semanas, com variação de 30 a 60 dias. 

 

Questão 34 

A respeito das circunstâncias e/ou fatores determinantes à 
ocorrência de Hantavirose, julgue as afirmações a seguir: 
I- as precárias condições de vida e moradia no meio rural, 
bem como a suburbanização também estão relacionadas à 
transmissão do vírus no Brasil; 

II- o alto período de seca em algumas regiões do Brasil 
associados ao aumento de insetos silvestres na região 
podem desencadear um aumento nos casos de Hantavírus; 

III- o manejo inadequado do meio ambiente, como o 
desmatamento para ocupação desordenada do solo são 
fatores atenuantes para o aumento de Hantavírus; 

IV- os fenômenos naturais como a floração de bambus 
podem ser considerados como fatores determinantes para 
ocorrência de Hantavírus. 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) III e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I e IV. 

(D) I, III e IV. 

(E) II e III. 

 

Questão 35 

A transmissão desse tipo de hepatite ocorre de forma 
fecal-oral, veiculação hídrica, pessoa a pessoa (contato 
intrafamiliar e institucional), alimentos contaminados e 
objetos inanimados. Transmissão percutânea (inoculação 
acidental) e parenteral (transfusão) são muito raras, 
devido ao curto período de viremia. Trata-se da Hepatite 
do tipo: 

 

(A) A. 

(B) B. 

(C) C. 

(D) D. 

(E) E. 

 

Questão 36 

A água utilizada para consumo humano é um bem 
essencial que garante saúde e qualidade de vida à 
população, quando distribuída em quantidade suficiente e 
com qualidade que atenda ao padrão de potabilidade 
estabelecido. Um dos programas que desempenha um 
papel importante para garantir a qualidade e segurança da 
água para consumo no Brasil é o “Vigiagua” que consiste 
na(o): 

 

(A) vigilância nacional da qualidade da água para consumo 
humano e animal. 

(B) programa nacional de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano. 

(C) programa nacional de qualidade e controle da 
distribuição de água para as unidades de saúde. 

(D) diretriz de orientação municipal para distribuição de 
água local. 

(E) conjunto de normas a serem seguidas para adequada 
filtração da água. 

 

Questão 37 

O Aedes aegypti tem se caracterizado como um inseto de 
comportamento estritamente urbano, sendo raro 
encontrar amostras de seus ovos ou larvas em 
reservatórios de água nas matas. O ciclo do mosquito é 
composto por quatro fases até sua formação final. Fases 
essas, que seguem cronologicamente a seguinte 
sequência: 

 

(A) ovo, pupa, larva e adulto. 

(B) larva, ovo, pupa e adulto. 

(C) ovo, larva, pupa e adulto. 

(D) pupa, ovo, larva e adulto. 

(E) ovo, mosquito, larva e adulto. 
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Questão 38 

A respeito do modo de transmissão da dengue, julgue as 
afirmações a seguir: 

I- o mosquito macho pica a pessoa infectada, mantém o 
vírus na saliva e o retransmite; 

II- a transmissão ocorre pelo ciclo Aedes aegypti-homem-
Aedes aegypti; 

III- após a ingestão de sangue infectado pelo insetofêmea, 
transcorre nela o período de incubação do vírus; 

IV- após esse período de incubação, o mosquito torna-se 
apto a transmitir o vírus permanecendo assim por toda a 
vida. 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I, III e IV, apenas. 

 

Questão 39 

Um dos programas estratégicos de avaliação de risco 
ambiental e sanitário é denominado Vigifis. A respeito da 
Vigilância em Saúde Ambiental associada aos Fatores 
Físicos – Vigifis, julgue as afirmações a seguir: 

I- a Vigifis tem por objetivo a proteção da saúde da 
população decorrente da exposição às radiações Ionizantes 
(RI) e não ionizantes (RNI); 

II- a Vigifis atua no desenvolvimento de modelos de 
vigilância em saúde ambiental relacionados à exposição 
humana à radioatividade natural elevada; 

III- a Vigifis atua em resposta às demandas crescentes 
vindas da população e de profissionais da área de saúde 
em regiões conhecidas como de alta concentração de 
minérios radioativos; 

IV- a Vigifistem como objetivo a proteção da saúde da 
população expostas a agentes químicos, físicos e 
biológicos. 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) I e IV. 

(B) I, II e IV. 

(C) II e III. 

(D) I, II e III. 

(E) II, III e IV. 

 

Questão 40 

A Leishmaniose Visceral é uma protozoose cujo espectro 
clínico pode variar desde manifestações clínicas discretas 
até as graves, que, se não tratadas, podem levar a óbito. 

São medidas preventivas: 

(A) dirigidas ao homem. 

(B) dirigidas ao vetor. 

(C) dirigidas a população canina. 

Correlacione as medidas com as ações a seguir: 

         ( ) saneamento ambiental, limpeza urbana, 
eliminação de resíduos sólidos orgânicos e destino 
adequado dos mesmos, eliminação de fonte de umidade. 

         (  ) estimular as medidas de proteção individual, tais 
como o uso de repelentes e de mosquiteiros de malha fina. 

         (  ) exigência do exame sorológico previamente 
realizado na doação de animais e controle da população de 
cachorros errantes. 

A sequência correta que define cada medida preventiva é: 

 

(A) A, B, C. 

(B) C, B, A. 

(C) B, C, A. 

(D) C, A, B. 

(E) B, A, C. 

 


