
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante uma hora que antecede o término da prova, poderão ser copiados as suas 
respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, 
Chico Buarque de. A arte de Chico Buarque.) 
 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo 
com o que o texto SINAL FECHADO expressa: 
 
a) Há uma evidente relação entre o texto da 
música de Paulinho da Viola e o título desse 
texto. 

b) Pode-se afirmar que o texto contém um 
diálogo entre duas pessoas que se conhecem e 
que estão em veículos. 
c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não 
são iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, 
tendo em vista que um dos falantes tenta 
exercer influência sobre o comportamento do 
outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja 
nele a presença da linguagem figurada ou 
conotativa em alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / 
conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / 
transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / 
atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 
 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, 
palavras acentuadas pelas mesmas regras de 
acentuação gráfica  das palavras assinaladas 
acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 



 
Prefeitura Municipal de Afrânio/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
Agente de Vigilância Epidemiológica 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 2 de 10 
 

 
QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
   (Jornal do Commercio – 23/10/2012) 
 
No texto acima, está presente uma das funções 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente a essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 
QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 
QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas 
incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, 
marque a alternativa que contém, na sequência, 
as duas figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 

 
QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo 
que se encontraram no trânsito, os amigos 
ficaram felizes e puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no 
fragmento acima, indique a alternativa que 
contém a relação semântica, na sequência, de 
cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 
 
QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram 
em vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 
QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a 
alternativa cujo verbo não apresenta a mesma 
regência dos verbos sublinhados no fragmento 
acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
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QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada logo 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra,   conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo 
Campos, um dos nomes de maior ascensão na 
política brasileira desempenhou uma função de 
grande destaque ao lado do então Presidente 
Lula, ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 
QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores 

de cultura. Nesse contexto, o Brasil tem 
recebido prêmios e elogios, ganhando espaço 
no mercado internacional. O filme dirigido por 
Walter Salles que se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, 
esses acontecimentos colocam o país em 
evidência no mundo inteiro. Duas organizações 
terão papel crucial nesses acontecimentos, são 
elas: a CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
e o COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje 
são presididos, respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por 
esse território há bastante tempo, no passado, o 
Reino Unido derrotou a Argentina 
permanecendo como dono do território, mais 
recentemente a presidenta Cristina Kirchner 
decidiu reclamar novamente a soberania do 
território, o novo conflito ganhou espaço nos 
noticiários de todo o mundo, o arquipélago tão 
disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
 



 
Prefeitura Municipal de Afrânio/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
Agente de Vigilância Epidemiológica 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 4 de 10 
 

QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro 
da União Europeia para tentar recuperar da 
situação de crise que se instalou. O país gastou 
bem mais do que podia na última década, 
pedindo empréstimos pesados e deixando sua 
economia refém da crescente dívida. O país 
citado no texto teve que recorrer a empréstimos 
junto ao Banco Central Europeu e ao Fundo 
Monetário Internacional, aumentando sua crise 
interna. A crise descrita refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
não é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seus respectivos órgãos a 
exemplo de que no âmbito dos Municípios, é 
exercida, pela Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
d) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
e) As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - identificar os serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde; 
II - controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
III - elaborar o Planejamento Estratégico 
Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
IV - promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços de saúde do 
trabalhador; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

III - elaborar normas para regular as relações 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à 
saúde; 
IV - prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, apenas, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 
b) É permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, sendo vedado através de 
doações de organismos internacionais ou de 
entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 
c) - Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
d) - Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de Conselhos Deliberativos da Saúde. 
e) - Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderão ser exercidas em regime 
de tempo parcial e eventualmente em regime 
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de tempo integral, nos casos de urgência e 
necessidade publica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Analise as afirmativas abaixo sobre Epidemia: 
 
I – Compreende o número de casos de doença 
acima do esperado, sem respeitar limites entre 
países e continentes. 
II - O número de casos que caracteriza a 
presença de uma epidemia varia segundo o 
agente infeccioso, o tamanho e o tipo da 
população exposta, sua experiência prévia com 
a doença ou a ausência de casos anteriores e o 
tempo e o lugar da ocorrência.  
III – Epidemia é a ocorrência, numa coletividade 
ou região, de casos da mesma doença em 
número que ultrapassa nitidamente a incidência 
normalmente esperada. 
 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) III. 
 
QUESTÃO 22 
 
Sobre Incidência, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) É o número de casos novos de determinada 
doença em um dado local e período, dividida 
pela população do mesmo local e período. 
b)  Traz a ideia de intensidade com que 
acontece uma doença numa população, mede a 
frequência ou probabilidade de ocorrência de 
casos novos de doença na população.  
c) É o número total de casos de uma doença, 
existentes num determinado local e período. 
d) A incidência de uma doença, em um 
determinado local e período, é o número de 

casos novos da doença que iniciaram no mesmo 
local e período. 
e) Alta incidência significa alto risco coletivo de 
adoecer. 
 
QUESTÃO 23 
 
Analise as afirmativas sobre Coeficiente de 
Ataque: 
 
I. É o coeficiente ou taxa de incidência de uma 
determinada doença para um grupo de pessoas 
expostas ao mesmo risco limitadas a uma área 
bem definida. 
II. Refere-se ao conjunto dos indivíduos que 
morreram num dado intervalo do tempo. 
III. É muito útil para investigar e analisar surtos 
de doenças ou agravos à saúde em locais 
fechados. 
 
Está (estão) correta (s): 
 
 
a) As alternativas I e III estão corretas. 
b) Somente a alternativa II está correta. 
c) As alternativas I e II estão incorretas. 
d) Somente a alternativa II e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 24 
 
Analise as afirmativas sobre Sazonalidade: 
I – É a ocorrência de dois ou mais casos 
epidemiologicamente relacionados. 
II – Denomina-se sazonalidade a propriedade 
segundo a qual o fenômeno considerado é 
periódico e repete sempre na mesma estação 
do ano. 
III – A mortalidade por doenças respiratórias  
em crianças menores de 1 ano, no Rio Grande 
do Sul, ocorre em maior proporção nos meses 
mais frios do ano: junho e Julho; com relação a 
esse evento podemos considera-lo como 
exemplo de sazonalidade. 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I. 
b) I e III. 
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c) I e II. 
d) II. 
e) II e III. 
 
QUESTÃO 25 
 
São doenças de notificação compulsória, exceto. 
 
a) Hepatite B e C. 
b) Gonorreia e Hepatite B e C. 
c)Leishmaniose Visceral e Leptospirose. 
d) Cólera e Difteria . 
e) Tuberculose e Hanseníase. 
 
QUESTÃO 26 

 
Indicador de saúde que avalia a incidência de 
morte entre portadores de uma determinada 
doença, em um certo período de tempo, 
dividida pela população da doença. 
 
a) Prevalência. 
b) Incidência. 
c) Mortalidade. 
d) Morbidade. 
e) Letalidade. 
 
QUESTÃO 27 

 
Indicador de saúde que avalia a incidência, em 
um curto período de tempo, de grande número 
de casos de uma doença. 
 
a) Endemia. 
b) Prevalência. 
c) Mortalidade. 
d) Pandemia. 
e) Morbidade. 
 
QUESTÃO 28 

 
São exemplos de comunicação em saúde, 
exceto. 
 
a) Promoção a saúde e educação para a saúde. 
b) Orientação quanto aos riscos e ameaças para 
a saúde. 

c) Recomendação de exames complexos, pois só 
descobrimos as doenças quando realizamos 
exames de alta complexidade. 
d) Informação sobre saúde e doenças. 
e) Recomendação de medidas preventivas e 
atividades de auto-cuidado. 
 
QUESTÃO 29 
 
Analise as afirmativas sobre Comunicação em 
Saúde. 
I – A comunicação em saúde a nível individual 
ajuda a tomar consciência das ameaças a saúde 
e pode ajudar a adequar a utilização dos 
serviços e recursos de saúde. 
II – A comunicação pode influenciar os 
comportamentos de adesão às recomendações 
de saúde (adesão medicamentosa, diagnóstico e 
controle de doenças). 
III – A comunicação em saúde a nível de 
comunidade pode promover mudança positivas 
nos ambientes sócio-econômicos e físicos, como 
também melhorar a acessibilidade dos serviços 
de saúde. 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) Apenas II. 
e) I, II e III. 
 
QUESTÃO 30 
 
São exemplos de doenças infecciosas, exceto. 
 
a) Cólera. 
b) Hanseníase. 
c) Tuberculose. 
d) Varicela. 
e) Envenenamento. 
 
QUESTÃO 31 
 
Escreva V ou F nos parênteses, conforme sejam 
Verdadeiras ou Falsas as alternativas 
relacionadas à Hanseníase. 
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(   ) Doença crônica, proveniente da infecção 
causada pelo Mycobacterium leprae. 
(   ) A principal via de transmissão dos bacilos 
dos pacientes multibacilares é o contato direto 
com lesões infectadas. 
(    ) O período de incubação, dura em média, 2 a 
7 anos. 
(     )  Os pacientes multibacilares (MB) podem 
transmitir a infecção até 2 meses após inicio do 
tratamento. 
(    ) A classificação operacional do caso de 
Hanseníase é baseada no número de lesões 
cutâneas. 
A sequência correta é: 
 
a) V V V F V. 
b) V F V F V. 
c) F V V F V. 
d) V V V V V.  
e) F F V F V. 
 
QUESTÃO 32 
 
São exemplos de medidas de controle da 
Hanseníase: 
I  - Diagnóstico precoce dos casos. 
II – Vigilância dos casos em menores de 15 anos. 
III – Vigilância de adultos acima de 40 anos. 
IV – Controle de áreas de ex-colônias de 
Hanseníase. 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I, II e III. 
b) II,III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) II e III. 
e) Apenas III e IV. 
 
QUESTÃO 33 

 
Escreva V ou F nos parênteses, conforme sejam 
Verdadeiras ou Falsas as alternativas 
relacionadas à Raiva. 
(   ) É uma zoonose viral, que se caracteriza com 
uma encefalite progressiva aguda e letal. 
(    ) O agente etiológico  é o vírus da Raiva 
Humana, do gênero Lyssavirus, da família 
Rhabdoviridae. 
(    ) São exemplos de reservatório no ciclo 
urbano, o cão e o gato. 
(   ) A transmissão ocorre pela inoculação do 
vírus contido no sangue do animal infectado, 
principalmente pela mordedura. 
(   ) O período de incubação é variável, desde 
dias até anos. 
A sequência correta é: 
 
a) V V V F V. 
b) V F V V V. 
c) F V V F V. 
d) V V V V V.  
e) F F V F V. 
 
QUESTÃO 34 
 
Sobre Prevalência é incorreto afirmar: 
a) O coeficiente de prevalência é igual ao 
resultado do coeficiente de incidência 
multiplicado pela duração média da doença. 
b) É o número de casos novos que ocorrem em 
certo período em uma população específica. 
c) É o coeficiente que mede a força com que 
subsiste a doença na coletividade. 
d) É o número de casos conhecidos de uma dada 
doença e a população, multiplicando-se o 
resultado pela base referencial da população 
que é potência de 10. 
e) Se caracteriza pela incidência, em curto 
período de tempo, de grande número de casos 
de uma doença. 
 
QUESTÃO 35 
 
Método utilizado para descrever as condições 
de saúde de uma população, investigação 
epidemiológica e avaliação de intervenções 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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saneadoras. Refere-se ao conjunto de indivíduos 
que morreram num dado intervalo de tempo: 
 
a) Morbidade. 
b) Mortalidade. 
c) Notificação. 
d) Prevalência. 
e) Incidência. 
 
QUESTÃO 36 
 
Morbidade é: 
 
a) Conjunto de indivíduos que morreram num 
dado intervalo de tempo. 
b) A taxa de nascidos mortos que morreram 
num dado intervalo de tempo. 
c) A taxa de óbitos dos habitantes de uma 
determinada região por mês. 
d) Conjunto de indivíduos que adquiriram 
doenças num dado intervalo de tempo. 
e) Relação entre o número de eventos reais e os 
que poderiam acontecer. 
 
QUESTÃO 37 
 
Considere as seguintes afirmativas: 
 
I – A medida de morbidade é um dos temas 
centrais da epidemiologia. 
II – A incidência reflete a dinâmica com que os 
casos novos aparecem no grupo. 
III – A prevalência de uma doença refere-se aos 
casos novos. 
IV – A incidência de uma doença refere-se aos 
casos existentes. 
 
Está (estão) correta (as): 
 
a) I apenas. 
b) I e II apenas. 
c) I e IV apenas. 
d) III apenas. 
e) I e III apenas. 
 
QUESTÃO 38 
 

Analise as afirmativas sobre a Tuberculose. 
I – A tuberculose é transmitida de pessoa a 
pessoa, principalmente, através do ar. 
II – O agente etiológico do tuberculose é o M. 
Tuberculosis, também conhecido como bacilo 
de Roch (BR). 
III – O principal reservatório do bacilo é o 
homem. 
Está (estão) correta (as): 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, II e III. 
d) II e III. 
e) Apenas III. 
 
QUESTÃO 39 
 
São exemplos de medidas de controle da 
Tuberculose: 
I - Diagnóstico e tratamento. 
II – Controle de pacientes em tratamento. 
III – Imunização. 
IV – Tratamento da infecção latente. 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I e III apenas. 
e) I e IV apenas. 
 

 
 
 

QUESTÃO 40 
 
Febre Amarela é: 
 
a) Doença Febril aguda, de curta duração (no 
máximo 12 dias) e gravidade variável. O período 
de incubação varia de 3 a 6 dias, após a picada 
do mosquito fêmea infectado. 
b) Uma doença infecciosa grave causada por 
protozoários parasitas do gênero Plasmodium, 
transmitidos pela picada do mosquito 
Anopheles. 
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c) Uma doença causada por um vírus e 
transmitida por via respiratória. É uma doença 
geralmente benigna, mas que pode causar 
malformações no embrião. 
d) Uma zoonose de caráter endêmico, podendo 
apresentar-se na forma de surto ou epidemia 
sob determinadas condições climáticas, 
ambientais, de infraestrutura sanitária e alta 
infestação de roedores. 
e) Toda e qualquer inflamação do fígado. 
Existem várias causas desta doença, sendo as 
mais conhecidas às causadoras por um vírus. 




