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1. Assinale a opção abaixo que corresponde apenas a 

doenças causadas por vírus: 

(A) Influenza Pandêmica A (H1N1), Ancilostomíase, Cólera. 

(B) Coqueluche, Leptospirose, Sarampo. 

(C) Sarampo, Rubéola, Influenza Pandêmica A (H1N1).    

(D) Ancilostomíase, Cólera, Rubéola. 

(E) Malária, Leptospirose, Coqueluche 

 

 

 

2 - (Curitiba/2015/UFPR) Sobre a raiva, considere as seguintes 

afirmativas: 

1. É uma zoonose transmitida ao homem pelo vírus presente na saliva e 

secreções do animal infectado. 

2. Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da 

raiva. 

3. Uma das estratégias para controle da raiva canina é a vacinação dos 

animais. 

4. Em caso de acidente por mordida de cão, esse animal deve ser 

mantido em observação por 10 dias, e é imprescindível que a pessoa 

agredida lave o ferimento com água e sabão e procure a Unidade de 

Saúde o mais rápido possível. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 

3. A dengue é uma doença cuja transmissão ocorre pela picada do 
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mosquito da espécie Aedes aegypti, não ocorrendo transmissão por 

contato direto entre uma pessoa com dengue e outra sadia. Para que a 

transmissão da dengue aconteça, é necessário que ocorra a inoculação  

A) da bactéria patogênica, pela picada do inseto fêmea.  

B) do vírus patogênico, pela picada do inseto fêmea.     

C) da levedura patogênica, pela picada do inseto macho.  

D) do protozoário patogênico, pela picada do inseto macho. 

4. Assinale a opção que apresenta uma doença causada por vírus.  

(A) malária  

(B) doença de Chagas  

(C) dengue      

(D) ascaridíase 

 

 

5. Assinale a opção que apresenta o gênero e a família correspondentes, 

respectivamente, ao vírus da raiva humana.  

(A) Mobillivírus e Paramixoviridae  

(B) Lyssavírus e Rahbdoviridae          

(C) Flavivírus e Flaviviridae  

(D) Enterovírus e Picornaviridae 
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