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1) Dengue avança 162% no país; SP lidera aumento de casos 
 
 
A dengue continua sendo um problema de saúde pública para o Estado de São Paulo. 
Assim, conhecendo-se o causador da dengue e seu vetor, podemos usar como medida 
profilática a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) vacinação em massa da população contra a bactéria causadora dessa doença. 
B) distribuição de antibióticos contra a bactéria causadora dessa doença. 
C) eliminação dos insetos vetores da bactéria causadora dessa doença. 
D) eliminação dos insetos vetores do vírus causador dessa doença. 
E) eliminação dos anelídeos que hospedam o vírus causador dessa doença. 
 
 
2) Leia a reportagem abaixo: 
 

Caxumba se espalha nas escolas e cresce o número de doentes 
 

A cidade de São Paulo registrou um surto de caxumba, em 2016. Os principais acontecem 
em locais com grande concentração de crianças e adolescentes, como as escolas. 
Para reduzir o risco de infectar cada vez mais pessoas, a melhor coisa a se fazer é a 
vacina, que está disponível na rede pública de saúde. Quem já está infectado e mora com 
outras pessoas, essas pessoas devem fazer uma dose extra da vacina, isso é fundamental, 
de acordo com o doutor Sérgio Cimerman. Os cuidados que se toma com a gripe também 
estão valendo, como o uso do álcool gel e máscaras cirúrgicas.” 
 



Disponível em http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/05/virus-da-caxumba-se-espalha-nas-
escolas- e-cresce-o-numero-de-doentes.html Acessado em 02/06/2016 (adaptado) 

 
Considerando o texto acima, pode-se afirmar que a cidade de São Paulo registrou o surto 
de uma doença causada por: 
 
A) amebas 
B) bactérias 
C) fungos 
D) protozoários 
E) vírus 
 
 
3) Leia o parágrafo abaixo: 
 
“Governo faz campanha nas escolas contra o Aedes aegypti 
O governo federal faz campanha em escolas contra o Aedes aegypti. O dia de mobilização 
promovido pelo Ministério da Educação (ME é dirigido principalmente para 115 cidades que 
foram consideradas prioritárias em um levantamento do Ministério da Saúde. O MEC espera 
atingir, ao menos, 188.673 escolas de educação básica, 63 universidades federais e 40 
institutos federais e Centros Federais de Educação Tecnológica.” 
Disponível em http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/02/governo-faz-campanha-nas-
escolas- contra-o-aedes-nesta-sexta.html Acessado em 08/04/2016 (adaptado). 

 
A campanha citada no texto é importante por ensinar às pessoas sobre a prevenção de 
doenças que tem atingido grande parte da população brasileira e que podem ser 
combatidas tomando-se algumas medidas profiláticas contra o agente transmissor descrito 
no texto.  
 
A(s) doença(s) transmitida(s) pelo agente transmissor e as medidas profiláticas que podem 
ser tomadas são, respectivamente: 
 
A) doença de chagas e utilizar telas e repelentes. 
B) sarampo, filtrar a água e lavar bem os alimentos antes de consumí-los. 
C) dengue, zika, não deixar água parada e utilizar telas e repelentes. 
D) malária, evitar andar descalço e não deixar água parada. 
E) Dengue, zika, lavar bem os alimentos antes de consumí-los e utilizar repelentes. 
 
 
4) Os vírus podem transmitir várias doenças aos 
seres humanos. 
Entre estas doenças, algumas tem sua transmissão 
mediada por animais vetores, como o da imagem 
abaixo: 
 
Duas viroses que têm como vetor o animal da 
imagem são: 
A) Febre amarela e dengue 
B) Herpes e Zika 



C) Filariose e dengue 
D) Febre amarela e filariose 
E) Dengue e hepatite B 
 
5) A dengue é uma virose humana que aumenta sua incidência nos períodos chuvosos. 
Com base na observação do gráfico abaixo que relaciona a taxa de precipitação aos meses 
do ano e ao número de casos da doença em uma determinada região do nosso país, 
podemos ver que nos meses de verão, de dezembro a fevereiro, ocorre o aumento 
considerável do número de casos dessa virose. 

 
A relação entre esse crescimento e o fator ambiental citado está destacada na alternativa: 
 
A) prejuízo das obras de saneamento.  
B) redução da imunidade das crianças.  
C) propagação do vírus por meio da água.  
D) multiplicação de criadouros para os vetores. 
E) aumento da temperatura ocasionando um maior desenvolvimento do vírus.  
 
 
6) Os vírus são seres que podem se instalar na célula de todos os seres vivos, desde 
células bacterianas a células animais.  
A estrutura dos vírus é muito diferente das células que eles parasitam, uma característica 
acerca da estrutura viral é: 
 
A) Todos os vírus apresentam membrana plasmática lipídica 
B) Não apresentam material genético 
C) A superfície dos vírus é formada por um capsídeo proteico 
D) O DNA dos vírus localiza-se no núcleo 
E) Alguns grupos de vírus, como os retrovírus, tem parede celular 
 
 
7) As viroses são doenças que acometem nosso corpo cujo agente etiológico é um vírus. 
Observe as viroses a seguir e possíveis mecanismos de transmissão: 
1 – RAIVA 
2 – AIDS 
3 – FEBRE AMARELA 
4 – GRIPE 
 
(   ) Ar contaminado com o vírus 
(   ) Mordida ou arranhaduras de animais contaminados. 
(   ) Picada de mosquito infectado 
(   ) Relação sexual sem preservativo 
 



A relação correta das viroses e seus mecanismos de transmissão gera a seguinte 
sequência: 
A) 4, 1, 3 e 2. 
B) 1, 4, 3 e 2. 
C) 3, 2, 1 e 4 
D) 1, 2, 4 e 3 
E) 2, 4, 1 e 3. 
 
 
8)  Há pessoas que morrem de medo de tomar vacina por causa da agulha, mas quem deve 
ter medo são os agentes patogênicos que serão exterminados. 
Observe: 

 
As vacinas utilizadas nas campanhas de imunização em massa são constituídas de: 
 
A) anticorpos que destruirão o agente infeccioso específico. 
B) drogas capazes de aumentar a resistência à infecção. 
C) microrganismos ou produtos deles derivados que induzirão a formação de anticorpos. 
D) soros obtidos de animais que neutralizarão os antígenos específicos. 
E) soros obtidos de animais que acidificarão o pH dos antígenos específicos. 
 
 
9) Leia a seguinte reportagem: 
“Microcefalia é causada por vírus da zika mutante, mostra estudo brasileiro: agente 
infeccioso que está ligado a casos recentes em bebês é diferente daquele que foi 
identificado pela primeira vez em Uganda, em 1947. 
Em reportagem do Fantástico, pesquisadores brasileiros contam que descobriram que o 
agente infeccioso que se espalhou pelo Brasil é resultado de uma mutação que criou um 
tipo novo de vírus muito mais perigoso e que ataca as células dos cérebros dos bebês”. 
 
O agente transmissor do vírus mencionado no texto é o: 
 
A) Aedes aegypti e as medidas profiláticas incluem não andar descalço e lavar bem os 
alimentos. 
B) Aedes aegypti e as medidas profiláticas incluem o uso de repelentes e colocar telas nas 
janelas. 
C) Anopheles e as medidas profiláticas incluem evitar deixar água parada e usar roupas 
longas para prevenir picadas. 
D) Anopheles e as medidas profiláticas incluem não andar descalço e colocar telas nas 
janelas. 
E) Barbeiro e as medidas profiláticas incluem não andar descalço e colocar telas nas 
janelas. 
 
 



10) A prevenção é a forma mais eficaz contra a aids, para a qual ainda não há cura, embora 
já existam medicamentos que aumentam a expectativa de vida dos doentes.  

 
Em relação a  AIDS (em português: sida – síndrome da imunodeficiência adquirid, que hoje 
em dia, já faz parte do grupo das doenças negligenciadas pelos países ricos, afirma-se que: 
 
I. A doença é causada por vírus. 
II. A doença provoca diminuição na produção de hemácias. 
III. Os sintomas iniciais são característicos, contribuindo para o diagnóstico. 
IV. A doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo. 
 
De acordo com os conhecimentos atuais, assinale: 
A) se apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
B) se apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C) se apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
D) se apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
E) todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
11) Com relação ao modo de transmissão de algumas doenças virais correlacione as 
colunas abaixo: 
I. Sarampo                      (   ) Picada de inseto 
II. AIDS                           (   ) Mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado.  
III. Raiva                         (   ) Contato direto, pelo ar, com pessoas doentes  
IV. Febre amarela            (   ) Contaminação pelo ato sexual desprotegido 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) IV, III, I e II. 
C) IV, I, II e III. 
D) I, IV, III e II. 
E) II, III, IV e I. 
 
 
12) ACIDENTE BOTRÓPICO 
Corresponde ao acidente ofídico de maior importância epidemiológica no país. A taxa de 
letalidade é de 0,3%. Caudado pela mordida da Jararaca (Bothrops). Esta serpente possui 
fosseta loreal ou lacrimal, tendo a extremidade da cauda com escamas e cor geralmente 
parda. Algumas espécies são mais agressivas e encontram-se geralmente em locais 
úmidos. Seu veneno possui 3 ações principais: ação proteolítica, provocando edema, 
bolhas e necrose; ação coagulante, com consumo dos seus fatores de coagulação, 
podendo ocasionar incoagulabilidade sanguínea; e ação hemorrágica, que decorre da 
presença de hemorragias, associada à plaquetopenia. 
Fonte: http://www.saude.pr.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 



Quando ocorrem acidentes por mordidas de serpentes, como descrito acima, o individuo 
que foi mordido necessita ir prontamente ao hospital de referência para tomar, 
principalmente, qual tipo de medicamento? 
 
A) Vacina antitetânica 
 
B) Vacina antiofídica 
 
C) Soro antitetânico 
 
D) Soro antirrábico 
 
E) Soro antiofídico 
 
 
13) Leia a noticia: 
 
Vacinação contra a gripe atinge 95,5% do público-alvo. No total, mais de 47,6 milhões de 
pessoas já estão protegidas; DF e mais 21 Estados superaram a meta de vacinar 80% do 
público-alvo. 
Mais de 47,6 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a influenza neste ano. O 
número representa uma cobertura de 95,5% do público-alvo da campanha, composto de 
49,8 milhões de pessoas. Esta população é considerada de maior risco para desenvolver 
complicações causadas pela doença. 
Apesar de a campanha ter se encerrado no dia 20 de maio, a vacinação prossegue em 
alguns Estados e municípios, já que o Ministério da Saúde disponibilizou 54 milhões de 
doses da vacina uma reserva técnica de 4,2 milhões de doses acima do quantitativo de 
pessoas que integram o público prioritário. 
 
A vacinação é uma medida de profilaxia pois: 
A) Promove a imunização, pois inocula o agente patológico morto ou atenuado para que o 
sistema imunológico o combata e crie uma memória imunológica. 
B) Promove a prevenção, pois inocula o os anticorpos para que o sistema imunológico crie 
uma memória imunológica.  
C) Promove a imunização, pois inocula o agente patológico morto ou atenuado para que o 
sistema imunológico o combata sem induzir uma memória imunológica. 
D) Promove a prevenção, pois inocula os anticorpos para o combate do agente patológico 
para que o sistema imunológico o combata. 
E) Promove o tratamento, pois inocula os anticorpos para o combate do agente patológico 
no organismo criando uma memória imunológica. 
 
 
14) A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento dos 
microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos 
permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos, porque se descobriu que 
os primeiros, entre outras características,  
 
A) possuem parede celular e cloroplastos.  
B) possuem material genético disperso pelo citoplasma.  
C) possuem núcleo organizado envolto por membrana nuclear.  
D) não possuem núcleo e não têm material genético.  
E) não possuem clorofila e não se reproduzem.  
 
15) Bactérias aprendem a digerir detergente na NASA 
Que banquete...  



 

 
 
Todo equipamento espacial é minuciosamente limpo: ninguém quer chegar na Lua e achar 
que encontrou vida porque uma bactéria veio grudada no sapato. 
Mas, apesar dos protocolos rigorosos, é comum encontrar colônias de bactérias e fungos 
em foguetes. Como elas sobrevivem em ambientes tão esterilizados? Comendo detergente. 
Foi o que concluiu o estudo que analisou as acinetobactérias encontradas na aparelhagem 
das missões Phoenix e Mars Odyssey. 
A pesquisa provou que, sob condições extremas, esse tipo de bactéria é capaz de digerir 
produtos de limpeza industriais, usando ácido etílico, propílico e benzenossulfônico para se 
alimentar. Que banquete. 
 
  
Qual das características a seguir não corresponde as bactérias: 
 
A) São seres unicelulares 
B) São seres eucariontes 
C) Algumas são patogênicas 
D) Algumas vivem em colônias 
E) A reprodução assexuada e feita por divisão binária 
16) As bactérias são organismos procariontes pertencentes ao Reino Monera. Sua 
reprodução ocorre de maneira assexuada, em um processo em que a bactéria se divide e 
dá origem a duas idênticas, como mostrado abaixo: 
 

 
Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto desse tipo de 
reprodução: 
A) Conjugação. 
B) Transdução. 
C) Transdução. 
D) Cissiparidade. 
E) Esporulação. 
 
 
17) O desmatamento é comumente vinculado ao aquecimento global e a problemas de 
redução da fauna e flora nativas da região, contudo, estes não são os únicos problemas 
relacionados a esta ação humana. Algumas doenças, também, estão intimamente ligadas a 
esse ato. 



Assinale a opção que apresenta uma doença relacionada ao desmatamento com a 
justificativa correta. 
A) Doença de chagas, o desmatamento acaba por destruir o habitat do vetor da doença, o 
barbeiro. 
B)  Leishmaniose, o desmatamento acaba por destruir o habitat do vetor da doença, o 
macaco. 
C) Malária, o desmatamento acaba por destruir o habitat do vetor da doença, o barbeiro. 
D) Amebíase, o desmatamento acaba por destruir o habitat do vetor da doença, o mosquito. 
E) Giardíase, o desmatamento acaba por destruir o habitat do vetor da doença, o mosquito. 
 
18) Sobre os protozoários parasitas que habitam o intestino humano, nutrem-se de resíduos 
alimentares e são eliminados para fora do organismo para a continuidade do seu ciclo 
biológico, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A transmissão ao homem ocorre por ingestão de cistos desses protozoários contidos em 
alimentos ou água contaminada. 
B) A forma biológica encontrada dentro do intestino humano é a cística, que é a forma de 
resistência. 
C) A multiplicação desses parasitas é assexuada, por divisão binária. 
D) Higiene pessoal e defecação em locais apropriados são medidas para evitar o contato 
com esses parasitas. 
E) Um dos sintomas da infecção por esses parasitas é a diarreia. 
 
 
19) Em janeiro de 2018, foram relatados, no estado do Amazonas, casos de pessoas que 
contraíram doença de Chagas por ingestão de açaí. O fruto, utilizado na elaboração de 
sucos, foi triturado juntamente com insetos conhecidos por barbeiros ou chupanças, que se 
esconderam em cestos cheios de açaís. As pessoas que adoeceram foram infectadas pelo: 
 
A) Vírus Trypanosoma cruzi. 
B) Protozoário Plasmodium. 
C) Bactéria Plasmodium malariae. 
D) Protozoário Triatoma infestans. 
E) Protozoário Trypanosoma cruzi. 
 
20) 
 

  
 
 



 
 
O cartum acima refere-se aos protozoários, seres __________ que servem como bons 
indicadores da qualidade do meio ambiente. Os protozoários são, em sua maioria, seres 
___________ de vida livre e __________. 
 
A) unicelulares – autotróficos – terrestre 
B) unicelulares – heterotróficos – aquática 
C) unicelulares – autotróficos – aquática 
D) multicelulares – heterotróficos – aquática 
E) multicelulares – autotróficos – terrestre 
 
 
 
21) Observe a tirinha que mostra imagens vistas ao microscópio. 
 

 
 
Sobre o ser vivo apresentado na tirinha, é correto afirmar que: 
A) é pluricelular e microscópico. 
B) realiza a reprodução por meio do processo de fagocitose.    
C) apresenta tecidos especializados à obtenção de alimento. 
D) é autótrofo, pois se alimenta de fungos, bactérias e de outros microrganismos 
E) forma pseudópodes ou falsos-pés, relacionados à movimentação e a obtenção de 
alimento. 


