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PROVA PARA O CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA – ENSINO MÉDIO COMPLETO
NOME:_____________________________________________________INSCRIÇÃO__________________

CADERNO DE QUESTÕES
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas)
correspondentes ao cargo e nível de escolaridade do candidato;
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas
uma correta;
3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1.
Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique
imediatamente o fiscal de sala;
4- Observe, no CARTÃO-RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma
divergência comunique o fiscal de sala;
5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA com
caneta esferográfica de tinta preta;
6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e
etc.;
7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma)
hora do início da prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas)
horas do início da prova;
8- O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas;
9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE
QUESTÕES (caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova);
10- Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos.
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PORTUGUÊS
TEXTO 01 para as questões de 01 a 10:

Toda cultura é particular. Não existe, nem pode existir uma cultura universal
constituída. No nosso século, os antropólogos vivem ensinando isso a quem quiser
aprender.
Tal como acontece com cada indivíduo, os grupos humanos, grandes ou
pequenos, vão adquirindo e renovando, construindo, organizando e reorganizando,
cada um a seu modo, os conhecimentos de que necessitam.
O movimento histórico da cultura consiste numa diversificação permanente. A
cultura universal - que seria a cultura da Humanidade - depende dessa diversificação,
quer dizer, depende da capacidade de cada cultura afirmar sua própria identidade,
desenvolvendo suas características peculiares.
No entanto, as culturas particulares só conseguem mostrar sua riqueza, sua
fecundidade, na relação de umas com as outras. E essa relação sempre comporta
riscos.
Em condições de uma grande desigualdade de poder material, os grupos
humanos mais poderosos podem causar graves danos e destruições fatais às culturas
dos grupos mais fracos. (...)
Todos tendemos a considerar nossa cultura particular mais universal do que as
outras. (...) Cada um de nós tem suas próprias convicções. (...)
Tanto indivíduos como grupos têm a possibilidade de se esforçar para incorporar
às suas respectivas culturas elementos de culturas alheias. (...)
Apesar dos perigos da relação com as outras culturas (descaracterização, perda
da identidade, morte), a cultura de cada pessoa, ou de cada grupo humano, é
frequentemente

mobilizada

para

tentativas

de

auto-relativização

e

de

autoquestionamento, em função do desafio do diálogo.

Leandro Konder. O Globo, 02/08/98.
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QUESTÃO 01 – A expressão “No nosso século...”, utilizada pelo autor do texto acima,
refere-se:
(A) ao século XIX
(B) ao século XX
(C) ao século XXI
(D) ao presente
(E) aos nossos dias atuais
QUESTÃO 02 – Em: “Cada um de nós...”, o autor refere-se:
(A) aos brasileiros, especificamente
(B) a todos os humanos
(C) aos cariocas, afinal o jornal é de lá
(D) aos paulistas, com certeza
(E) às culturas antepassadas
QUESTÃO 03 – A locução conjuntiva no entanto, que inicia um dos parágrafos do
texto, está como elemento de coesão, ao ligar dois segmentos do texto. Ao fazer isso,
ela:
(A) estabelece uma relação causal entre os segmentos;
(B) expressa uma ressalva ao que foi dito anteriormente;
(C) liga pensamentos totalmente contrários entre si;
(D) apresenta uma consequência se algo acontecer;
(E) estabelece uma relação de adição ao que antes fora dito.
QUESTÃO 04 – A expressão “quer dizer” poderia ser substituída, sem provocar
problema de sentido à sentença em que ela se encontra, por:
(A) ou não;
(B) isto é;
(C) a saber;
(D) logo;
(E) aliás.
QUESTÃO 05 – O último par de parênteses usados no texto se justifica para:
(A) exemplificar;
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(B) concluir;
(C) conceituar;
(D) citar dados;
(E) justificar.
QUESTÃO 06 – Em relação às Funções de Linguagem, este texto é um exemplo em
que predomina a função...
(A) Conativa;
(B) Fática;
(C) Referencial;
(D) Expressiva;
(E) Metalinguística.
QUESTÃO 07 – Em: “...depende da capacidade de cada cultura afirmar sua própria
identidade, desenvolvendo suas características peculiares.”, o possessivo sua referese à (s):
(A) cultura;
(B) capacidade;
(C) sociedades humanas;
(D) Humanidade;
(E) identidade.
QUESTÃO 08 – Em: “No nosso século, os antropólogos vivem ensinando isso a quem
quiser aprender”, podemos apontar o uso de qual figura de linguagem?
(A) hipérbato;
(B) hipérbole;
(C) metonímia
(D) catacrese;
(E) sinestesia.
QUESTÃO 09 – O motivo de uso do acento grave em: “...destruições fatais às culturas
dos grupos mais fracos...”, deu-se porque:
(A) há uma regência verbal que o pede e um substantivo que o aceita;
(B) é um caso de locução adverbial de lugar;
4
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(C) a palavra fatais exige, e a palavra culturas o aceita;
(D) a palavra destruições pede a preposição a, e culturas aceita o artigo as;
(E) é um caso de regência nominal exigido pelo termo graves danos.
QUESTÃO 10 – Sobre o parágrafo: “Todos tendemos a considerar nossa cultura
particular mais universal do que as outras. (...) Cada um de nós tem suas próprias
convicções.”, é correta a análise:
(A) é formado por três períodos;
(B) o ponto que une os períodos poderia ser substituído sem alterar o sentido que os
encadeia por pois;
(C) o termo próprias funciona como predicativo do objeto de convicções;
(D) todos os sujeitos desse parágrafo são compostos;
(E) não há caso de silepse no parágrafo.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11 - Um investidor aplicou 2/3 do seu capital, à taxa de 5% ao mês, e o
restante à taxa de 6% ao mês, durante 4 meses. Ao final desse período obteve um
rendimento de R$ 4.800,00. O capital aplicado por esse investidor foi exatamente de:
(A) R$ 20.000,00
(B) R$ 21.000,00
(C) R$ 22.500,00
(D) R$ 25.000,00
(E) R$ 18.000,00

QUESTÃO 12 - Um reservatório tem a forma de um cubo com um metro de aresta. A
capacidade desse reservatório, em litros, é igual a
(A) 1
(B) 10
(C) 100
(D) 1000
(E) 10000
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QUESTÃO 13 - Três operários foram empregados sucessivamente para cavar um
buraco. O primeiro executou

do serviço, o segundo

do resto e o terceiro terminou

o serviço. O empreiteiro pagou pelo serviço todo R$ 665,00, sendo que cada operário
recebeu o equivalente ao serviço que executou. Quanto recebeu o operário que
concluiu o serviço?
(A) R$380,00
(B) R$270,00
(C) R$190,00
(D) R$98,00
(E) R$95,00

QUESTÕES 14 - A média aritmética simples dos números 0,09; 0,25 e 2,18 é igual a
(A) 0,16
(B) 0,84
(C) 1,08
(D) 1,11
(E) 1,26

QUESTÃO 15 - A função do 2º grau

, cujo gráfico é uma

curva parabólica, tem o vértice no ponto
(A) (-4/3, -25/3)
(B) (3/4, 25/3)
(C) (-3/4, -25/3)
(D) (4/3, -25/3)
(E) (4/3, 25/3)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 - Os dispositivos periféricos de um computador podem ser classificados
em duas grandes categorias: os dispositivos de entrada e saída. Com base neste
conceito, assinale a alternativa que listam dispositivos que se adéquam ao conceito.
(A) Scanner, Teclado, Mouse, Impressora.
(B) Roteador, Mouse, Teclado, Windows.
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(C) Fonte de alimentação, Teclado, Conector bluetooth, Placa de rede.
(D) HD, CD-ROM, DVD-ROM, Disquete.
(E) Memória RAM, HD, Teclado, Mouse.

QUESTÃO 17 - O sistema operacional Windows é dotado de diversas teclas de atalho
que visam aumentar o desempenho do usuário em certas funções durante a operação
do sistema. Indique a opção que realiza a função de abrir o aplicativo Windows
Explorer.
(A) alt+t.
(B) F2
(C) F5
(D) ctrl+a.
(E) Bandeira do Windows+e.

QUESTÃO 18 - Dentre as diversas formatações utilizadas em textos, em programas
como o MS Word, podemos citar a capitulação, demonstrada na figura abaixo:

Com base neste contexto, assinale a opção que indica o menu necessário para
acessar as opções deste tipo de formatação.
(A) Arquivo.
(B) Inserir.
(C) Exibição.
(D) Revisão.
(E) Início.

QUESTÃO 19 - Atualmente, a informação representa o maior bem dentro de qualquer
organização; assim, existem diversas formas de se garantir a proteção da mesma.
Dentre os diversos procedimentos existentes, assinale qual pode ser considerada a
forma mais segura para proteção desta informação.
(A) Backup.
(B) Firewall.
(C) Ifconfig.
7
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(D) Antivírus.
(E) Dump.

QUESTÃO 20 - Dentre as aplicações mais comuns no ambiente da internet podemos
citar.
(A) E-mail, editor de textos, FTP, instant messengers.
(B) Editor de slides, páginas web, FTP, instant messengers.
(C) E-mail, páginas web, FTP, instant messengers.
(D) Editor de slides, páginas web, FTP, firewalls.
(E) E-mail, editor de textos, FTP, firewalls.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 - Segundo Brasil (2009), algumas espécies de escorpião são
extremamente adaptadas a ambientes alterados pelo homem. Esses animais
desempenham papel importante no equilíbrio ecológico como predadores de outros
seres vivos, devendo ser preservados na natureza. Já nas áreas urbanas, medidas
devem ser adotadas para que seja evitada a sua proliferação, por meio de ações de
controle, captura (busca ativa) e manejo ambiental. De acordo com o inciso 10 do art.
3º da Portaria MS/GM nº 1.172, de 15 de junho de 2004, referente à organização do
Sistema Único de Saúde (SUS) e às atribuições relacionadas à vigilância em saúde, a
responsabilidade de registrar, capturar, apreensão e a eliminação, cabendo a
quem supervisionar, acompanhar e orientar essas ações, de acordo com o exposto
acima marque a alternativa correta.
(A) Somente o Estado
(B) Somente o Município
(C) Governo e Estado
(D) Governo e Município
(E) Município e Estado

QUESTÃO 22 - A dengue é um agravo de notificação compulsória segundo a (Portaria
GM/MS nº 5 de 21 de fevereiro de 2006) e, portanto, todos os casos suspeitos devem
ser obrigatoriamente, notificados à Vigilância Epidemiológica do município. De acordo
com Brasil (2009), a dengue é uma doença viral aguda e de rápida disseminação. A
notificação oportuna dos casos é medida essencial para que a vigilância seja capaz de
8
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acompanhar o padrão de transmissão da doença na área e a curva endêmica. Leia as
assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA que identifica qual das atividades
durante o período epidêmico e não epidêmico é de responsabilidade do estado e do
município.
(A) Investigar periodicamente os óbitos suspeitos utilizando o protocolo de investigação
para a identificação e correção dos fatores determinantes.
(B) Não realizar busca ativa de casos graves nos serviços de saúde, pois os mesmos
serão curados através da notificação passiva de casos antigos.
(C) arquivar, da forma mais ágil possível, os casos estratificados por local de residência
ou de infecção para fazer um banco de dados das atividades do vetor nas áreas de
maior e menor ocorrência de casos para um melhor arquivamento.
(D) Reorganizar o fluxo de informação, para garantir o acompanhamento da curva
epidêmica; analisar a distribuição espacial dos casos para orientar as medidas de
controle; acompanhar os indicadores epidemiológicos (incidência, índices de
mortalidade e letalidade) para conhecer a magnitude da epidemia e a qualidade da
assistência médica.
(E) Verificar se os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)
estão sendo atualizados anualmente.

QUESTÃO 23 - De acordo com Brasil (2009), a vigilância epidemiológica tem como
propósito fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que
têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e
agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a
ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam,
numa área geográfica ou população definida. Subsidiariamente, a vigilância
epidemiológica constitui-se em importante instrumento para o planejamento, a
organização e a operacionalização dos serviços de saúde, como também para a
normatização de atividades técnicas correlatas. A partir do exposto julgue os itens
abaixo indicando quais são as funções da vigilância epidemiológica:
I.

Coleta de dados;

II.

Processamento de dados coletados;

III.

Análise e interpretação dos dados processados;

IV.

Recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas;

V.

Promoção das ações de prevenção e controle indicadas;
9
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Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;

VII.

Divulgação de informações pertinentes;

(A) I, II, III, e IV
(B) I, II, III e VII
(C) II, III, IV e VI
(D) II, IV, VI e VII
(E) Todas estão corretas

QUESTÃO 24 - O sistema de notificação deve estar permanentemente voltado para a
sensibilização dos profissionais e das comunidades, visando melhorar a quantidade e a
qualidade dos dados coletados, mediante o fortalecimento e a ampliação da rede.
Todas as unidades de saúde (públicas, privadas e filantrópicas) devem fazer parte do
sistema, como, também, todos os profissionais de saúde e mesmo a população em
geral. Não obstante, essa cobertura universal idealizada não prescinde do uso
inteligente da informação, que pode basear-se em dados muito restritos, para a tomada
de decisões oportunas e eficazes. Levando em foco os aspectos que devem ser
considerados na notificação. Marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(

) Notificar a simples suspeita da doença ou evento. Não se deve aguardar a

confirmação do caso para se efetuar a notificação, pois isso pode significar perda da
oportunidade de intervir eficazmente.
(

) Os resultados laboratoriais vinculados à rotina da vigilância epidemiológica não

complementam o diagnóstico de confirmação de casos e, muitas vezes, descartado da
fonte de conhecimento de casos ou de eventos que foram notificados.
(

) O caráter não compulsório da notificação implica responsabilidades formais para

todo cidadão e uma não obrigação ao exercício da medicina, bem como de outras
profissões na área de saúde. Mesmo assim, sabe-se que a notificação nem sempre é
realizada, o que ocorre por desconhecimento de sua importância e, também, por
descrédito nas ações que dela devem resultar.
(

) A notificação tem de ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito

médico-sanitário em caso de risco para a comunidade, respeitando-se o direito de
anonimato dos cidadãos.
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) O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na

ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa, que
funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações.
(A) V-V-V-F-F
(B) F-F-F-V-V
(C) V-F-V-F-V
(D) F-F-V-V-F
(E) V-F-F-V-V

QUESTÃO 25 - Os surtos de doença transmitida por alimento (DTA) possuem algumas
características que demandam procedimentos especiais. Muitas vezes é difícil
estabelecer a etiologia da doença, pois, em geral, estes surtos são produzidos por
vários agentes etiológicos e se expressam por variadas manifestações clínicas. Por
essa razão, diferentemente das outras doenças também importantes para o Sistema de
Vigilância Epidemiológica, não há definições de casos preestabelecidas. A notificação
de casos só se torna obrigatória quando se suspeita de ocorrência de surto. A partir do
exposto as seguintes orientações devem ser feitas no momento da notificação, marque
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
(

) evitar que os alimentos suspeitos continuem a ser consumidos ou vendidos.

(

) guardar, sob refrigeração, todas as sobras de alimentos, na forma em que se

encontram acondicionados, até a chegada do grupo encarregado da investigação.
(

) preservar as embalagens e respectivos acondicionamentos, quando a suspeita

estiver relacionada a produtos industrializados.
(

) orientar os doentes a não se automedicar e, sim, procurarem o serviço de saúde.

(

) Dispersar a população, eliminar os alimentos suspeitos do surto e orientar o grupo

encarregado da investigação.
(A) F-F-V-V-F
(B) F-F-F-V-V
(C) V-F-V-F-V
(D) V-V-V-F-F
(E) V-V-V-V-F
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QUESTÃO 26 - A expressão vigilância epidemiológica passou a ser aplicada ao
controle das doenças transmissíveis na década de 1950, para designar uma série de
atividades subsequentes à etapa de ataque da Campanha de Erradicação da Malária,
vindo a designar uma de suas fases constitutivas. Tratava-se, portanto, da vigilância de
pessoas, com base em medidas de isolamento ou de quarentena, aplicadas
individualmente e não de forma coletiva. Originalmente, essa expressão significava “a
observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças
transmissíveis e de seus contatos”. A partir do exposto leia as assertivas e marque a
resposta correta que identifica segundo o Ministério da Saúde o conceito de vigilância
epidemiológica.
(A) 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 coletiva.
(B) Um conjunto de atividades que se destina, através de ações da vigilância sanitária,
à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho.
(C) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.
(D) Um conjunto de ações e serviços em saúde, executados pelo Sistema Único de
Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada,
ela é organizada de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade
crescente.
(E) Um conjunto ações de vigilância sanitária em circunstâncias especiais, como na
ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção
estadual do Sistema Único de Saúde ou que representem risco de disseminação
nacional, ela é organizada de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.

QUESTÃO 27 - Os animais peçonhentos podem estar presentes em vários tipos de
ambientes. No caso de serpentes, há espécies que vivem em ambientes florestais e
aquelas que ocorrem em áreas abertas, como campos, cerrados e caatingas, o que
12
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torna inviável o monitoramento da presença desses animais na natureza. Em relação
as medidas de proteção individual para evitar acidentes. Marque V para verdadeiro ou
F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(

) Não andar descalço: sapatos, botinas sem elásticos, botas ou perneiras devem

ser usados pois evitam 80% dos acidentes.
(

) Olhar sempre com atenção o local de trabalho e os caminhos a percorrer.

(

) Verificar se existe algum animal peçonhento com as mãos, tocas ou buracos na

terra, ocos de árvores, cupinzeiros, entre espaços situados em montes de lenha ou
entre pedras,
(

) Usar luvas de couro nas atividades rurais e de jardinagem.

(

) No amanhecer e no entardecer, evitar a aproximação da vegetação muito próxima

ao chão, gramados ou até mesmo jardins, pois é nesse momento que as serpentes
estão em maior atividade.
(A) V-V-F-V-F
(B) F-F-F-V-V
(C) V-V-F-V-V
(D) V-V-V-V-F
(E) Estão todas corretas

QUESTÃO 28 - Os roedores se proliferam demasiadamente em nosso meio, porque o
homem e a sociedade como está organizada, fornecem, de forma abundante, o que os
roedores

necessitam

para

sobreviver:

alimento,

água

e

abrigo,

isto

gera

consequentemente, um desequilíbrio populacional destes animais que causam
prejuízos econômicos e a transmissão de graves doenças ao homem e aos animais
domésticos ou de criação. A vigilância epidemiológica tem o papel de criar ações
estratégicas para o controle desses roedores. Com relação a estas estratégias marque
a alternativa correta:
(A) A comunidade, a população, as instituições governamentais e particulares não
devem atuar direta ou indiretamente na área de zoonoses e meio ambiente, porque sua
participação é dispensável no processo de implantação, execução até a avaliação das
ações de controle de roedores.
(B) A sociedade civil organizada sobe diversos problemas sanitários englobam apenas
a esfera de ação do setor saúde e entidades privadas que detêm o poder decisório nas
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organizações ou nas decisões na busca de melhores condições ambientais, de saúde e
vida.
(C) Os meios de comunicação não são necessários para a divulgação de informações,
tanto pelos que lideram as políticas públicas como pela população.
(D) É necessário estabelecer um programa permanente de controle de roedores a
partir da suspeita de casos de doenças como a leptospirose, prejuízos econômicos e
incômodos na área geográfica considerada.
(E) A organização do programa permanente de controle de roedores deverá basear-se
nas características da área-alvo e no levantamento correto de dados, que permitirão
definir a metodologia mais adequada para sua implantação em caráter permanente.

QUESTÃO 29 - De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, caracteriza-se
por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. A partir do
exposto julgue os itens abaixo, indicando quais são os princípios e diretrizes gerais da
atenção básica.
I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a
programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais
com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das
coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio
da equidade;
II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de
atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização
pela atenção às suas necessidades de saúde.
III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre
as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a
longitudinalidade do cuidado.
IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos.
V - Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e
capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do
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território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na
organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no
usuário e no exercício do controle social.
(A) I, II, III, e IV
(B) I, II, III e V
(C) II, III, IV e V
(D) I, III, IV, V
(E) Todas estão corretas

QUESTÃO 30 - Uma investigação epidemiológica envolve o exame do doente e de
seus contatos, com detalhamento da história clínica e de dados epidemiológicos, além
da coleta de amostras para laboratório (quando indicada), busca de casos adicionais,
identificação do(s) agente(s) infeccioso(s) quando se tratar de doença transmissível,
determinação de seu modo de transmissão ou de ação, busca de locais contaminados
ou de vetores e identificação de fatores que tenham contribuído para a ocorrência dos
casos. O exame cuidadoso do caso e de seus comunicantes é fundamental, pois,
dependendo da enfermidade, pode-se identificar suas formas iniciais e instituir
rapidamente o tratamento (com maior probabilidade de sucesso) ou proceder o
isolamento, visando evitar a progressão da doença na comunidade. Pode-se dizer, de
modo sintético, que uma investigação epidemiológica de campo consiste na repetição
de algumas etapas. Marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta.
(

) Consolidação e análise de informações já disponíveis.

(

) Conclusões preliminares a partir dessas informações.

(

) Apresentação das conclusões preliminares e formulação de hipóteses.

(

) Definição e coleta das informações necessárias para testar as hipóteses.

(

) Reformulação das hipóteses preliminares, caso não sejam confirmadas, e

comprovação da nova conjectura, caso necessária.
(

) Definição e adoção de medidas de prevenção e controle, durante todo o

processo.
(A) V-V-F-V-F-F
(B) F-F-F-V-V-V
(C) V-V-F-V-V-F
(D) V-V-V-V-F-V
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(E) Todas estão corretas
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