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1- Assinale a alternativa que define o que é epidemiologia.  
 
a) Estudo de saúde da população humana e o inter relacionamento com a saúde animal; 
b) Estudo de saúde em grupos de pacientes hospitalizados; 
c) Estudos de agentes causadores de doenças na população; 
d) Estudo de distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à 

saúde em populações específicas; 
 
2- Uma doença endêmica é aquela que está usualmente presente em uma determinada 
área geográfica e se comparada com outras áreas e populações apresenta: 
 
a) Taxas de incidências e prevalências relativamente altas; 
b) Taxas de incidências e prevalências relativamente médias; 
c) Taxas de incidências e prevalências relativamente baixas; 
d) Taxas de incidências e prevalências relativamente iguais; 
 
3- Assinale a alternativa CORRETA. As doenças transmissíveis ocorrem:  
 
a) Como resultado de interação entre o agente, o processo de transmissão e o 

hospedeiro; 
b) Como resultado da interação direta entre o agente e o hospedeiro; 
c) Como resultado da interação indireta entre o agente, o processo de transmissão e o 

hospedeiro; 
d) Como resultado da interação indireta entre o agente e o hospedeiro; 
 
4- Sobre o agente infeccioso é correto afirmar EXCETO:  
 
a) Infecção é a entrada e o desenvolvimento de um agente infeccioso no hospedeiro; 
b) Infecção equivale à doença; 
c) Algumas infecções produzem doença clínica; 
d) As características específicas de cada agente são importantes na determinação da 

natureza da infecção; 
 
5- Assinale a opção correta, sobre o agente infeccioso:  
 
a) A fonte de infecção é o agente; 
b) A duração de estado do portador não varia entre diferentes agentes; 
c) O habitat natural de um agente é chamado de reservatório  
d) O portador não é fonte de infecção 
 
6- Sobre a Dengue é correto afirmar:  
 
a) É uma doença infecciosa febril aguda; 
b) È uma doença cujo curso é sempre grave; 
c) È uma doença que não apresenta febre hemorrágica; 
d) Não evolui para o óbito; 
 
7- A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda e é transmitida ao homem por:  
 
a) Anopheles 
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b) Phlebotomus 
c) Arenavirus 
d) Aedes Aegypti 
 
8- São manifestações apresentadas em crianças com dengue , exceto:  
 
a) apatia ou sonolência; 
b) voracidade alimentar; 
c) vômitos; 
d) diarréias; 
 
9- Assinale a alternativa que não indica a possibilidade de gravidade do quadro clinico 
em paciente de Dengue:  
 
a) Desconforto respiratório; 
b) Ausência de vômito; 
c) Dor abdominal intensa e contínua; 
d) Diminuição repentina de temperatura corpórea ou hipotermia; 
 
10- Assinale a alternativa que indica a melhor forma de se evitar a dengue: 
 
a) Combater os criadouros que possam acumular água; 
b) Criar UBS – Unidade Básica de Saúde; 
c) Borrifar quimicamente as residências do município; 
d) Ensinar as crianças como eliminar os  mosquitos transmissores; 
 
11- São atribuições do Agente de Controle de Endemias, exceto:  
 
a) Encaminhar os casos suspeitos de dengue à UBS, de acordo com as orientações da 

Secretária Municipal de Saúde; 
b) Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença – seus 

sintomas de riscos – e o agente transmissor e medidas de prevenção; 
c) Vistoriar imóveis, acompanhado pelo responsável, para identificar locais de 

existência de objeto que sejam ou possam se transformar em criadomos  de 
mosquito transmissor da dengue.  

d) Realizar a prova do laço, quando suspeitar de dengue hemorrágica. 
 
12 - Sobre Leishmaniose e CORRETO afirmar, exceto :  
 
a) É uma doença infecciosa contagiosa; 
b) É uma doença infecciosa que acomete órgãos internos;  
c) È uma doença infecciosa transmitida de pessoa em pessoa; 
d) É uma  doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário do gênero 

Leishmania, de transmissão vetorial que acomete pele e  mucosas.  
 
 

13 – São medidas preventivas para evitar os ricos de transmissão da Leishmaniose, 
exceto:  
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a) Uso de repelentes quando exposto a ambientes onde os vetores habitualmente 
possam ser encontrados; 

b) Evitar a exposição nos horários de atividade do vetor (crepúsculo matutino, 
vespertino e à noite); 

c) Uso de mosquiteiros de malha fina, bem como colagem de portas e janelas; 
d) Manutenção do sombreamento do solo.  
 
14 – Assinale a alternativa que indica a melhor forma de controle vetorial recomendada 
no âmbito da proteção coletiva contra a “Leishmaniose”:  
 

a) combater os  
 
 
15 – São formas de transmissão da doença de chagas, exceto:  
 
a) Vetorial; 
b) Transfunssional / Transplante; 
c) Oral;  
d) Respiratória;  
 
16 – Sobre a Febre Amarela e CORRETO dizer, exceto:  
 
a) É uma doença fabril aguda, contagiosa de longa duração; 
b) È uma doença febril aguda, não contagiosa de curta duração; 
c)  Apresenta alta morbiladade e letalidade; 
d) Pode causar icterícia.  
 
17 – Marque a opção correta:  
 
A febre amarela ocorre por meio de:  
 
a) Contato entre pessoas; 
b) Picada de mosquitos hematófogos infectados; 
c) Picada de aracnídeos; 
d) Picada de Morcegos 
 
18 – Assinale a principal medida de prevenção e controle de febre amarela:  
 
a) Combate a mosquitos transmissores; 
b) Borrificação química das residências; 
c) Vacina;  
d) Uso de repelentes;  
 
19 –Sobre esquitossomose e correto dizer exceto:  
 
a) É  uma doença infecciosa parasitária; 
b) É uma doença provocada por vermes do gênero Schistosoma; 
c) È uma doença conhecida como “barriga d’água; 
d) È uma doença de veiculação seca (na terra); 
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20 - Sobre a raiva animal é correto dizer, exceto:  
 
a) É uma doença infecciosa aguda caracterizada por um quadro neurológico; 
b) È uma doença que apresenta dois ciclos básicos de transmissão: o urbano e o 

silveste; 
c) È uma doença que não leva ao óbito; 
d) O agente etiolígico é o vírus rábico.  
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