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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A DEMOCRACIA EM BOLHAS 

As redes sociais permitem que convivamos diariamente com um número muito maior de pessoas do que seria 1 

possível apenas com o contato direto. No entanto, uma boa parte do tempo que dedicamos às redes sociais é gasto em bolhas, 2 

convivendo com pessoas que pensam como a gente sobre os temas que nos interessam. Essas comunidades nos dão conforto, 3 

por estarmos entre iguais e, assim, evitamos a exposição às formas mais agressivas de argumentação. Essas bolhas acabam 4 

por reforçar nossas convicções, compartilhadas com esses companheiros. 5 

Por outro lado, nos poucos momentos de contato na rede com o pensamento divergente, as nossas posturas parecem 6 

ser de guerra. A forma como expressamos nossas opiniões nas redes sociais contribui decisivamente para a polarização do 7 

debate político. Muitas vezes, reagimos a informações ou opiniões das quais não gostamos com rispidez, tratando os 8 

portadores das informações ou os defensores das opiniões com desrespeito. Como diferentes grupos reagem assim, cria-se 9 

uma espiral de intolerância. A cada degrau, o outro é visto como alguém a quem não devemos dar ouvidos. A democracia 10 

perde muito com isso, já que é atingida a nossa capacidade de entender o que está em jogo. 11 

A interação em sociedade é fundamental para o nosso processo de aprendizagem. Muitas vezes, no primeiro 12 

contato com uma informação, fazemos leituras imprecisas ou distorcidas. A exposição a terceiros do nosso entendimento e 13 

as respostas que deles recebemos nos ajudam a entender melhor o tema sobre o qual falamos, já que podemos ser instados a 14 

rever as nossas fontes ou considerar outras interpretações. Em tese, assim, quanto maior a diversidade de pensamento dos 15 

nossos interlocutores, maior será a nossa capacidade de aprendizado social. 16 

Uma pesquisa feita por professores da Universidade da Pensilvânia confirma essa ideia do aprendizado social, mas 17 

demonstra que ele é limitado quando estamos em contato com pessoas que sabemos que têm posições políticas diferentes das 18 

nossas. Os pesquisadores dividiram os participantes do experimento em quatro grupos, que foram expostos a dados da NASA 19 

sobre mudança climática, que eles precisavam interpretar, tentando chegar ao melhor entendimento possível que, para os 20 

pesquisadores, era o que se aproximasse mais da interpretação feita pela NASA. Um grupo era formado por pessoas com a 21 

mesma posição política, que respondiam individualmente às questões. Outros três grupos eram formados por pessoas com 22 

posições diferentes. Em um dos grupos plurais, o participante não sabia a posição política dos outros, nos outros dois grupos 23 

essa posição era exposta. Em um grupo, era apresentada a média dos entendimentos dos membros ao lado dos outros dos 24 

partidos republicano e democrata. No outro grupo, cada participante via informações sobre o entendimento a que chegaram 25 

quatro pessoas de quem ele sabia a posição política. Depois de responder às perguntas, havia oportunidades de repensar as 26 

respostas. No caso dos grupos plurais, nesse momento, o participante era exposto aos entendimentos das outras pessoas. Com 27 

o experimento, os pesquisadores constataram que a capacidade de entendimento dos dados aumentou quando os participantes 28 

foram expostos às opiniões dos outros, mas isso foi maior no grupo que não conhecia a posição política dos outros 29 

participantes. Nos dois grupos nos quais a posição política era exposta, os preconceitos políticos reduziram a capacidade de 30 

compreensão dos participantes. 31 
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A democracia precisa da interação, do diálogo. As questões públicas postas à deliberação precisam ser 32 

compreendidas da forma mais clara possível. A mídia tradicional faz um papel crítico fundamental, desvelando aspectos às 33 

vezes pouco evidentes dos temas, mas só há ganhos quando a cidadania é informada por diversas fontes. Nossa postura 34 

isolacionista nas redes sociais fecha espaços de confrontos de ideias, de interpretações. O resultado do isolamento é a 35 

radicalização. 36 

Não é fácil sair da bolha, pois, como dissemos, ela nos dá conforto. No entanto, precisamos quebrar ou reduzir tais 37 

barreiras. Como outros problemas que atingem a internet, não parece haver saída para a questão do isolamento em bolhas 38 

sem a assunção de uma postura específica pelos usuários.  Precisamos usar menos o bloqueio de pessoas e dedicar um pouco 39 

mais de tempo para ler textos de veículos e de autores que sabemos ter orientação política diferente da nossa. Há custos, 40 

evidentemente. No entanto, fora as formas mais radicais e intolerantes de discurso político, que existem à esquerda e à direita, 41 

vamos descobrir o quanto é instrutivo o acesso a textos de pessoas de quem discordamos. Vamos descobrir que, do outro 42 

lado, há muito pensamento honesto. A democracia agradece. 43 

GUSTAVO FERREIRA SANTOS – FONTE: http://dissenso.org/democracia-em-bolhas/  

 

 
 

01) Segundo o texto 

 

(A) O espectro ideológico motiva diferentes posições entre 

dois polos que se antagonizam, mas respeitam-se 

mutuamente. 

(B) A ideia fixa como verdade única  limita a capacidade  

de  interação de ideias  e de respeito às opiniões 

divergentes. 

(C) Embora a democracia necessite da divergência de 

ideias, atualmente ela se encontra  abalada com risco 

de ruptura do processo democrático. 

(D) As redes sociais proporcionam a todos, e de forma 

igualitária, condições necessárias para expressar a sua 

linha de pensamento e manter um intercâmbio 

constante entre os seus concidadãos.  

 

02) O texto apresenta o que está indicado em 

 

(A) Coloquialismo da linguagem. 

(B) Presença de imagens sensoriais. 

(C) Pessoalidade no enfoque temático. 

(D) Visão ambígua na apresentação do tema. 

 

03) A análise dos elementos linguísticos presentes na 

composição do texto permite considerar correto o que 

se afirma em 

 

(A) A forma verbal “permitem” (L.1) apresenta-se com a 

mesma regência que “discordamos” (L.42), embora 

com um tipo diferente de sujeito. 

(B) O conector “que”, em “que pensam” (L.3) e em “as 

respostas que deles recebemos” (L.14), possui o 

mesmo valor morfossintático. 

(C) O vocábulo “melhor”, em “a entender melhor” (L.14) 

e, em “tentando chegar ao melhor entendimento” 

(L.20), pertencem à mesma classe gramatical. 

(D) A expressão “custos”, em “Há custos”  (L.40) muda de 

função sintática se o verbo haver  for substituído pelo 

verbo existir.  

 

04) Há predicado verbal em 

 

(A) “A interação em sociedade é fundamental” (L.12). 

(B) “maior será a nossa capacidade de aprendizado 

social.” (L.16). 

(C) “Um grupo era formado por pessoas” (L.21). 

(D) “O resultado do isolamento é a radicalização.” 

(L.35/36). 

 

05) A alternativa em que a oração tem função restritiva é  

 

(A) “que convivamos” (L.1). 

(B) “que dedicamos às redes sociais” (L. 2) 

(C) “que foram expostos a dados da NASA sobre mudança 

climática” (L.19/20). 

(D) “que respondiam individualmente às questões” (L.22). 
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06)  
 

 “mas só há ganhos quando a 

cidadania é informada por diversas 

fontes.” (L.34). 
 

No período acima, 

(A) estabelece-se uma condição. 

(B) evidencia-se uma conformidade. 

(C) há uma concessão. 

(D) determina-se uma causa. 
 

07) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) “mais”, em “evitamos a exposição às formas mais 

agressivas de argumentação” (L.4), expressa ideia 

diferente de “mais”, em “era o que se aproximasse 

mais da interpretação feita pela NASA” (L.21). 

(B) A forma verbal “convivamos” (L.1) indica uma ação 

concluída no presente. 

(C) O elemento de coesão textual “como”, em “como 

dissemos” (L.37), expressa ideia de comparação. 

(D) “só” (L.34) expressa ideia de exclusão assim como 

“apenas” (L.2), no contexto em que se inserem. 
 

08) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é  
 

(A) “Essas comunidades nos dão conforto, por estarmos 

entre iguais” (L.3/4). 

(B) “Depois de responder às perguntas, havia 

oportunidades de repensar as respostas.” (L.26/27). 

(C) “Não é fácil sair da bolha” (L.37). 

(D) “não parece haver saída” (L.38). 
 

09) Exerce a mesma função sintática de “de 

argumentação” (L.4) a expressão 
 

(A) “do debate” (L.7/8). 

(B) “dos nossos interlocutores” (L.15/16). 

(C) “de aprendizado social” (L.16). 

(D) “dos dados” (L.28). 
 

10) A oração “maior será a nossa capacidade de 

aprendizado social.” (L.16), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) proporcionalidade. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

11) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “aumentou” (L.28) e a composta em 

 

(A) tivesse aumentado. 

(B) tinha aumentado. 

(C) terá aumentado. 

(D) tem aumentado. 

 

12) No texto,  

 

(A) A coesão textual pode ser feita por meio de processo 

de substituição. Neste caso, a oração “que dedicamos 

às redes sociais é gasto em bolhas” (L.2)  permite e a 

seguinte reescritura: “que dedicamos-nas é gasto em 

bolhas . 

(B) Na palavra “havia” (L.26), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O vocábulo “espiral” (L.10) tem valor subjetivo. 

(D) O  sujeito da forma verbal “existem” (L.41) é 

indeterminado. 

 

13) O advérbio tem valor conclusivo em: 

 

(A) “diariamente” (L.1). 

(B) “decisivamente” (L.7). 

(C) “individualmente” (L.22). 

(D) “evidentemente” (L.41). 

 

14) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “alguém” (L.10). 

(B) “republicano” (L.25). 

(C) “públicas” (L.32). 

(D) “política” (L.40). 

 

15) A frase “A democracia agradece” (L.43) constitui 

 

(A) uma comprovação. 

(B) uma denúncia. 

(C) uma justificativa. 

(D) um comentário. 
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16) Dentro do Microsoft Excel, para ligar ou concatenar uma ou mais cadeias de texto ou números, de modo a formar um único 

texto, utiliza-se o seguinte operador: 

 

(A) { } 

(B) & 

(C) < > 

(D) : 

 

17) Um modo de selecionar o documento no Microsoft Word é usando a tecla F8 que ativa o modo Estender Seleção. A 

quantidade de toques na tecla F8 estende a seleção. No caso de quatro toques, seleciona-se: 

 

(A) A frase 

(B) A palavra onde está o cursor. 

(C) O parágrafo. 

(D) O texto todo. 

 

18) Um sistema de arquivos permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos que será aplicado à 

unidade de armazenamento. A maioria dos Pen drives são formatados em: 

 

(A) FAT 32 

(B) NTFS 

(C) exFAT 

(D) PAL-M 

 

19) Normalmente as redes de computadores são classificadas de acordo com sua abrangência. Uma grande universidade com 

faculdade espalhadas pela cidade, utiliza uma rede: 

 

(A) Lan 

(B) Wan 

(C) Pan 

(D) Man 

 

20) No Explorador de Arquivos do Windows 10, é possível classificar os arquivos pelos seguintes critérios, exceto: 

 

(A) Autores  

(B) Marcas 

(C) Módulo 

(D) Título 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                                                                             Página 7 / 10 
 

 

 

 
 

 

21) No Brasil, a febre maculosa brasileira causada 

por Rickettsia rickettsii é a riquetsiose mais prevalente 

e reconhecida. No entanto, recentemente novas 

riquetsioses também causadoras de quadros clínicos 

da “febre maculosa” têm sido confirmadas em diversas 

regiões do país.(Ministério da Saúde, 2017) 

  

Sobre a doença, é incorreto afirmar que: 

(A) No Brasil, os principais vetores e reservatórios são os 

carrapatos do gênero Amblyomma. 

(B) É uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade 

variável, que pode cursar com formas leves e atípicas 

até formas graves com elevada taxa de letalidade. 

(C) Todo caso suspeito de febre maculosa requer 

notificação compulsória e investigação, por se tratar 

de doença grave. 

(D) Uma das formas de prevenção da doença é a 

vacinação. 

  

22) Analise as duas doenças apresentadas abaixo: 

  

I. A Giardíase é uma doença de distribuição mundial, 

mais prevalente em países subdesenvolvidos. 

Epidemias podem ocorrer, principalmente, em 

instituições fechadas que atendam crianças, sendo o 

grupo etário mais acometido situado entre 8 meses e 

10 a 12 anos. 

II. A Hepatite B é uma doença viral que cursa de forma 

assintomática ou sintomática (até formas fulminantes). 

As formas sintomáticas são caracterizadas por mal-

estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, 

artralgia, náuseas, vômitos, desconforto no 

hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e ao 

cigarro. 

  

Após a análise, pode-se afirmar que: 

(A) as duas doenças são transmitidas por alimentos. 

(B) apenas a primeira doença é transmitida por alimentos. 

(C) nenhuma das duas doenças é transmitida por 

alimentos. 

(D) apenas a segunda doença é transmitida por alimentos. 

  

 

 

 

 

23) A intoxicação é um processo patológico causado por 

substâncias endógenas ou exógenas, caracterizado por 

desequilíbrio fisiológico, consequente das alterações 

bioquímicas no organismo. 

  

A fase em que as superfícies externa ou interna do 

organismo entram em contato com o toxicante é conhecida 

como: 

(A) Fase clínica. 

(B) Fase de Toxicodinâmica. 

(C) Fase de Exposição. 

(D) Fase de Toxicocinética. 

 

24) Caracteriza um exemplo de indicador demográfico: 

  

(A) Taxa específica de fecundidade. 

(B) Taxa de incidência de dengue. 

(C) Taxa de mortalidade infantil. 

(D) Taxa de prevalência de hanseníase. 

  

25) O Programa Nacional de Imunizações tem avançado 

ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida 

à população com a prevenção de doenças. 

  

São doenças que podem ser prevenidas através das vacinas 

disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI), 

exceto: 

(A) Caxumba. 

(B) Varicela. 

(C) Hepatite C. 

(D) Difteria. 

  

26) A Febre amarela é uma doença que reveste-se da maior 

importância epidemiológica, por sua gravidade clínica 

e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. 

(Ministério da Saúde, 2017) 

  

No ciclo urbano da doença, o único hospedeiro com 

importância epidemiológica é o: 

(A) Rato. 

(B) Cachorro. 

(C) Homem. 

(D) Gato. 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) A Portaria 204/2016 define a Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e 

eventos de saúde pública. 

  

São doenças de notificação compulsória, exceto: 

(A) Gonorreia. 

(B) Febre tifoide. 

(C) Hepatites virais. 

(D) Peste. 

 

28) A Leishmaniose visceral é uma doença crônica e 

sistêmica, que, quando não tratada, pode evoluir para 

óbito em mais de 90% dos casos. 

  

O agente etiológico da doença é um: 

(A) Fungo. 

(B) Protozoário. 

(C) Vírus. 

(D) Nematelminto. 

  

29) Os insetos da subfamília Triatominae (Hemiptera, 

Reduviidae), conhecidos popularmente como 

barbeiro, chupão, procotó ou bicudo são os animais 

vetores da: 

  

(A) Doença de Chagas. 

(B) Filaríase. 

(C) Toxoplasmose. 

(D) Febre tifoide. 

  

30) A Leptospirose é uma zoonose de grande importância 

social e econômica por apresentar elevada incidência 

em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas 

de dias de trabalho, como também por sua letalidade, 

que pode chegar a 40% nos casos mais graves. 

(Ministério da Saúde, 2017) 

  

Sobre a Leptospirose, é incorreto afirmar que: 

(A) O homem é apenas hospedeiro acidental e terminal, 

dentro da cadeia de transmissão. 

(B) A infecção humana resulta da exposição direta ou 

indireta à urina de animais infectados. 

(C) É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo 

espectro clínico pode variar desde um processo 

inaparente até formas graves. 

(D) Não é considerada doença de notificação compulsória 

e não é possível a prevenção da doença através de 

vacinação. 

  

 

31) Em relação à Dengue, é correto afirmar que: 

  

(A) A melhor forma de prevenção da doença é através das 

vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de 

Imunizações. 

(B) A dengue é uma doença infecciosa causada por uma 

bactéria. 

(C) O ciclo da doença se inicia quando o macho do Aedes 

aegypti pica uma pessoa com dengue. 

(D) Uma pessoa doente não transmite dengue para outra 

sadia, seja por contato direto, alimentos, água ou 

quaisquer objetos. 

  

32) O controle da dengue exige um esforço de todos os 

profissionais de saúde, gestores e população. 

  

São medidas para prevenção da dengue, exceto: 

(A) Manter recipientes/locais de armazenamento de água, 

como caixas d’água, poços, latões e tambores, bem 

abertos. 

(B) Eliminar a água acumulada em plantas, como bambus, 

bananeiras, bromélias, gravatás, babosa, espada de 

São Jorge, dentre outras. 

(C) Limpar as calhas e lajes das casas. Se houver piscina, 

lembrar aos moradores de que a água deve ser sempre 

tratada. 

(D) Manter o lixo tampado e seco até seu recolhimento. 

  

33) Analise as afirmativas abaixo sobre as doenças 

transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: 

  

I. Compete à vigilância epidemiológica: acompanhar 

sistematicamente a evolução temporal da incidência 

de dengue, chikungunya e Zika, comparando-a com os 

índices de infestação vetorial e dados laboratoriais; e 

organizar discussões conjuntas com equipes de 

controle de vetores, assistência e todas as instâncias de 

prevenção e controle dessas doenças, visando à adoção 

de medidas capazes de reduzir sua magnitude e 

gravidade. 

II. A epidemia de Zika afetou gravemente o Sul do Brasil, 

onde especialistas observaram associação de 

malformações congênitas, que até então não haviam 

sido descritas em outros países onde houve surto da 

doença, além de outras condições neurológicas. 

Atualmente, há registro de casos autóctones apenas 

nos estados do sul do país. 
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III. O cenário epidemiológico do Brasil, com a circulação 

simultânea dos quatro sorotipos de dengue (DENV1, 

DENV2, DENV3 e DENV4) e dos vírus chikungunya 

e Zika, é um desafio para a assistência e também para 

a vigilância. São doenças com sinais clínicos 

similares, dificultando a suspeita inicial e, 

consequentemente, impactando as notificações, as 

quais, até o momento, superestimam a dengue e 

subestimam as demais. 

  

O número de afirmativas incorretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

  

34) As medidas de prevenção e controle da Hantavirose 

devem ser fundamentadas em manejo ambiental 

através, principalmente, de práticas de higiene e 

medidas corretivas no meio ambiente, como 

saneamento e melhoria nas condições de moradia, 

tornando as habitações e os locais de trabalho 

impróprios à instalação e à proliferação de: 

  

(A) Roedores. 

(B) Mosquitos. 

(C) Gatos. 

(D) Morcegos. 

  

35) Estima-se que aproximadamente 1,5 milhão de 

pessoas estejam infectadas pelo Schistosoma 

mansoni no Brasil. Está presente de forma endêmica 

nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 

Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Sergipe. (Ministério da Saúde, 

2017) 

  

Em relação à Esquistossomose, é correto afirmar que: 

(A) O agente etiológico da doença é uma bactéria. 

(B) O homem é o principal hospedeiro definitivo e nele o 

parasita apresenta a forma adulta, reproduz-se 

sexuadamente e possibilita a eliminação dos ovos do 

S. mansoni no ambiente, pelas fezes, ocasionando a 

contaminação das coleções hídricas. 

(C) O ciclo biológico do S. mansoni depende da presença 

do hospedeiro intermediário (macaco) no ambiente. 

(D) Possui alta letalidade e as principais causas de óbito 

estão relacionadas às formas clínicas graves. 

   

36) O indicador Taxa de mortalidade específica por 

doenças transmissíveis expressa a concentração de 

doenças transmissíveis cuja letalidade é elevada. 

  

Não é classificada como uma doença transmissível: 

(A) Diabetes. 

(B) Hanseníase. 

(C) Sarampo. 

(D) Coqueluche. 

  

37) Sobre a Malária, analise as afirmativas abaixo: 

  

I. Doença infecciosa febril aguda, cujos agentes 

etiológicos são vírus transmitidos por vetores. 

II. O homem é o principal reservatório com importância 

epidemiológica para a malária humana. 

III. Não há transmissão direta da doença de pessoa a 

pessoa. Outras formas de transmissão, tais como 

transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas 

contaminadas ou transmissão congênita também 

podem ocorrer, mas são raras. 

  

Estão corretas as afirmativas: 

(A) I e II apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) I e III apenas. 

(D) I, II e III. 

  

38) Analise as características apresentadas abaixo: 

  

I. Antropozoonose transmitida ao homem pela 

inoculação do vírus presente na saliva e secreções do 

animal infectado, principalmente pela mordedura e 

lambedura. 

II. Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos 

pelo vírus causador da doença. No Brasil, caninos e 

felinos constituem as principais fontes de infecção nas 

áreas urbanas. 

III. É doença de notificação compulsória. 

  

Caracteriza a doença que possui as três características 

apresentadas: 

(A) Leishmaniose. 

(B) Mononucleose. 

(C) Ascaridíase. 

(D) Raiva. 
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39) O 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 caracteriza a vigilância: 

 

(A) Sanitária. 

(B) Ambiental. 

(C) Epidemiológica. 

(D) de Saúde Pública. 

   

40) A Febre amarela e a Dengue são zoonoses 

consideradas de importância no Brasil. 

  

Estas duas doenças apresentam a seguinte característica  em 

comum: 

(A) Podem ser transmitidas pela via fecal-oral. 

(B) São doenças crônicas não transmissíveis. 

(C) São transmitidas através do contato entre as pessoas. 

(D) O combate ao vetor é uma forma de prevenção das 

duas doenças. 
 

 


