Supervisor de Endemias
11) Sobre a sua atuação do profissional de saúde é correto afirmar:
a) Todos os membros de uma equipe de saúde devem garantir o direito do usuário à privacidade,
sendo sigilosas todas as informações descobertas no exercício da atividade profissional.
b) As informações consideradas sigilosas, que são reveladas confidencialmente pelo usuário, é que
não podem ser reveladas pela equipe de saúde.
c) O agente de saúde deve reduzir o risco de disseminação das doenças mesmo não respeitando os
valores, crenças e intimidade dos usuários.
d) A privacidade e confiabilidade das informações poderão não ser respeitadas em risco de
epidemias.
12) Em relação às formas de eliminação de microorganismos estão corretas:
I - A primeira etapa, que garante a eficácia do processo de eliminação de microorganismos é a
limpeza.
II - Os artigos devem ser enxaguados em água corrente, sem serem colocados na pia novamente, para
não serem contaminados.
III - Esterilização é o processo que promove a completa eliminação ou destruição de todas as formas
de microorganismos presentes.
IV- A lavagem das mãos constitui-se em ação importante no controle de infecção e pode ser
dispensada quando se usam luvas.
a)
b)
c)
d)

I e II
II e IV
II e III
I, II e III

13) São ações reconhecidamente eficazes para as modificações de caráter permanente na transmissão da
esquistossomose mansônica:
a) Tratamento das pessoas infectadas pelo Schistosoma mansoni.
b) Controle de hospedeiro intermediário (molusco) com tratamento químico de criadouros de
importância epidemiológica.
c) Saneamento básico.
d) Identificação de portadores do Schistosoma mansoni através de inquéritos coproscópicos a cada
dois anos.
14) Assinale a alternativa que não faz parte de serviços e ações do saneamento básico:
a) Manejo de resíduos sólidos.
b) Tratamento de águas negras.
c) Esgotamento sanitário.
d) O controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças.
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15) Dentre as alternativas, qual das ações pode ser a causadora de uma diarréia aguda?
a) Beber água com aparência potável.
b) Lavar bem as mãos e os utensílios de mesa e fogão.
c) Cuidar da higiene pessoal.
d) Armazenar os alimentos em depósitos fechados.
16) Sobre a dengue estão corretas:
I. No espaço de três meses quase todos os ovos de Aedes aegypti sobrevivem sem contato com a
água.
II. Em alguns casos o vírus em uma fêmea infectada de Aedes aegypti se multiplica no ovário e
outros tecidos do sistema reprodutor. Deste modo, parte dos filhotes de uma fêmea infectada já
nascem com o vírus.
III. Os ovos do mosquito A. aegypti são depositados diretamente sobre a água.
IV. O Aedes albopictus Também é um vetor da dengue em alguns países Asiáticos.
a)
b)
c)
d)

I e II
I, II e III
I, II, III e IV
II e III

17) Os casos novos de uma doença, diagnosticados em numa população num determinado período de
tempo, é considerado:
a) Epidemia.
b) Endemia.
c) Prevalência.
d) Incidência.
18) Em situações que envolvam problemas de ordem tecnológica, ambiental ou de saúde que atinjam
grandes grupos de pessoas, qual é o método de extensão mais recomendado?
a) Campanha educativa.
b) Demonstração prática.
c) Dia de campo.
d) Laboratório de ensino.
19) Na cadeia epidemiológica da leishmaniose visceral (calazar) humana, os principais reservatórios estão
entre os:
a) Bovídeos.
b) Cervídeos.
c) Canídeos.
d) Eqüídeos.
20) Qual alternativa em que todas as doenças relacionadas são de transmissão hídrica?
a)
b)
c)
d)

Diarréia, malária, febre tifóide.
Dengue, cólera, diarréia.
Gastroenterite de origem infecciosa, esquistossomose, hepatite.
Cólera, hepatite, febre tifóide.
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21) Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um tipo de vírus chamado flavivírus, cujo
reservatório natural são:
a)
b)
c)
d)

Canídeos.
Felinos.
Eqüinos.
Primatas.

22) Desde 1942, não é registrado nenhum caso de febre amarela urbana. Nos últimos dias, entretanto,
houve registro da contaminação de algumas pessoas pela febre amarela silvestre. São pessoas, não
vacinadas, que estiveram em áreas de floresta ou de mata de regiões consideradas de risco. Os casos
de febre amarela identificados no final do ano de 2007 e início de 2008 caracterizam:
a)
b)
c)
d)

Epidemia.
Endemia.
Pandemia.
São casos isolados.

23) Cólera é uma infecção intestinal aguda causada por:
a)
b)
c)
d)

Bacilo cholerae.
Vibrio cholerae.
Espirilo cholerae.
Flavovírus cholerae.

24) Uma pessoa infectada por cólera elimina a bactéria nas fezes, em média por:
a)
b)
c)
d)

1 a 2 dias
15 a 20 dias
4 a 7 dias
7 a 14 dias

25) Em relação à Doença de Chagas, estão corretas :
I - A transmissão é vetorial, feita por meio das fezes dos barbeiros ou chupões (triatomíneos), que ao
picarem o homem, normalmente defecam, eliminando o Trypanosoma cruzi.
II - Todos os casos agudos devem ser notificados e investigados imediatamente, mediante
instrumentos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
III - Uma forma de prevenção da doença de Chagas é o combate ao inseto transmissor.
IV - A incidência da doença está diretamente relacionada às condições habitacionais.
a)
b)
c)
d)

I e II
III e IV
I, III e IV
I, II, III e IV

26) Em relação à Aids, é incorreto afirmar:
a) O HIV pode ser transmitido pelo sangue, esperma e secreção vaginal, ou pelo leite materno.
b) O portador do HIV, mesmo sem apresentar os sintomas da Aids, pode transmitir o vírus.
c) É importante usar apenas agulhas e seringas descartáveis.
d) É aconselhável o uso de dois preservativos em caso de dúvida.
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27) Sobre a meningite é incorreto afirmar:
a) É uma inflamação das membranas que recobrem e protegem o sistema nervoso central.
b) É causada por infecção viral ou bacteriana.
c) Pode ser muito séria e resultar em danos ao cérebro, perda de audição ou dificuldade de
aprendizado.
d) É causada sempre por bactérias patogênicas.
28) Com relação a Poliomielite é incorreto afirmar:
a) É uma doença causada por um enterovírus, denominado poliovírus (sorotipos 1, 2 e 3)
b) É mais comum em adultos, mas também ocorre em crianças.
c) A transmissão do poliovírus "selvagem" pode se dar de pessoa a pessoa através de contato fecaloral.
d) A vacina contra a poliomielite faz parte do Calendário Básico de Vacinação.
29) Em relação à poluição dos rios, é incorreto afirmar:
a) A poluição dos rios tem como fonte principal o homem que os polui através de indústrias, do
esgoto lançado in natura e da deposição de lixo nas encostas e dentro desses.
b) O crescimento populacional, a migração das pessoas para as cidades e o desenvolvimento
industrial não foram acompanhados de ações de saneamento básico, resultando na poluição dos
rios.
c) O uso de fertilizantes químicos e inseticidas nas lavouras tem causado sérios danos aos rios e à
vida.
d) A navegação é facilitada pela retirada das matas ciliares.
30) Sobre Hepatite “E” é correto afirmar:
I - A hepatite E é uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus da hepatite E, que produz
inflamação e necrose do fígado.
II - A transmissão do vírus é fecal-oral, e ocorre através da ingestão de água (principalmente) e
alimentos contaminados.
III - A transmissão direta de uma pessoa para outra é comum.
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretas.
I e III
III e II
I, II e III
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