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ROTEIRO 27 - LISTA DE EXERCÍCIOS VÍRUS E PRIONS
Questão 1 (ACAFE) O Exame de Papanicolaou é um
teste usado para o diagnóstico do câncer cervical
(câncer de colo de útero), muitas vezes causado
pela infecção do papiloma vírus humano, HPV. Para
avaliar a qualidade de diagnóstico do Exame
Papanicolaou, 600 mulheres de uma determinada
região foram submetidas ao teste, sendo que 500
estavam sadias (sem câncer) e 100 estavam
doentes (com câncer). Após o teste, verificou-se
que, dos resultados referentes às mulheres sadias,
350 deram negativo e, dos resultados referentes às
mulheres doentes, 94 deram positivo.
Analise as proposições abaixo e classifique-as em V
verdadeiras ou F
falsas.
( ) A probabilidade do teste Papanicolaou ter
resultado negativo, dentre as pacientes que não
têm câncer, é de 58%.
( ) A probabilidade do teste Papanicolaou ter
resultado positivo, dentre as pacientes que
realmente
têm
câncer,
é
0,94.
( ) A probabilidade de uma paciente realmente ter
câncer, dentre aquelas com resultado positivo no
teste
Papanicolaou,
é
de
40,6%.
( ) A probabilidade de uma paciente não ter câncer,
dentre aquelas com resultado negativo no teste
Papanicolaou,
é
aproximadamente
98%.
( ) A probabilidade de uma paciente realmente ter
câncer, dentre aquelas com resultado negativo no
teste Papanicolaou, é inferior a 2%.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V - V - F - F - V
b) F - F - V - V - V
c) V - F - V - F - F
d) F - V - F - V - V
Questão 2 (CESMAC) O vírus HPV (Papilomavírus
Humano) é um dos principais responsáveis pelo
câncer de colo de útero na mulher, geralmente
transmitido após relação sexual desprotegida.
Considerando este assunto, é uma forma de
prevenir a doença:
a) aumentar o número de parceiros sexuais.
b) cessar o uso de contraceptivos orais.
c) realizar exames, tais como, Papanicolau.
d) evitar higiene excessiva nos órgãos genitais.

e) não utilizar preservativos compostos de látex.
Questão 3 (IFSulDeMinas) Segundo o site da OMS,
“O Governo brasileiro anunciou a doação de R$ 1
milhão para a Organização Mundial da Saúde
(OMS), com o objetivo de fortalecer as ações para
a interrupção da transmissão do ebola nos países
acometidos
pela
epidemia”.
Essa verba deveria ser usada para patrocinar
Projetos de Pesquisa que:
a) favoreçam a confecção de antibióticos mais
eficientes contra o microrganismo causador da
doença;
b) descrevam a parede celular desses patógenos,
para que ela possa ser degradada por
medicamentos;
c) investiguem os ribossomos do microrganismo, a
fim de inibir a sua produção enzimática;
d) detalhem o processo de transcrição na célula
hospedeira, a fim de encontrar um meio de
neutralizá-la.
Questão 4 (CESUPA) Nova vacina contra a AIDS em
estudo. Pesquisadores abriram um caminho
diferente na busca de uma vacina contra o HIV
(Vírus da Imunodeficiência Humana), o vírus
causador da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida). Em vez de tentar fazer com que o
organismo produza anticorpos contra o vírus, rota
tradicional nas pesquisas de vacinas, eles estão
recrutando a ajuda de “células assassinas do
sistema imunológico”, conhecidas como T CD8,
para simular as condições encontradas nos
chamados “controladores de elite” (pessoas
infectadas pelo HIV que mantêm a carga viral
naturalmente baixa, sem o uso de remédios, e não
desenvolvem a síndrome), que tornam suas células
T CD8 especialistas em caçar outras células do
sistema imunológico, as T CD4, que se transformam
em verdadeiras “fábricas” do HIV quando
infectadas. A ideia é fazer com que todos produzam
células T CD8 tão eficientes no combate à infecção
pelo HIV quanto às dos “controladores de elite”
A utilização das T CD8 na pesquisa de uma nova
vacina contra a AIDS se deve ao fato de o HIV:
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a) possuir uma cápsula lipídica que impede a ação
de uma vacina convencional.
b) ocasionar infecções secundárias em decorrência
da debilitação do sistema imunológico.
c) promover a síntese de uma molécula de DNA a
partir do RNA do glóbulo branco infectado.
d) apresentar grande variabilidade em função da
alta capacidade de mutação.
Questão 5 (UNIFOR) Os vírus são agentes
infecciosos microscópicos, sendo até 10.000
menores que a maioria das bactérias. São a
estrutura biológica mais comum em nosso planeta,
sendo mais numerosos que animais, plantas,
fungos, parasitos e bactérias juntos. Existem cerca
de 21 famílias de vírus capazes de provocar
doenças nos seres humanos. Uma mesma família
pode ser responsável por diversas doenças
diferentes, como é o caso da família Herpesviridae,
composta por mais de 130 tipos de vírus, que
podem provocar herpes simples, catapora, herpes
zoster, mononucleose, sarcoma de Kaposi,
exantema súbito, citomegalovirose, etc. Um vírus é
basicamente uma pequena coleção de material
genético (DNA ou RNA) envolto por uma cápsula de
proteína. Para que o vírus apresente algum sinal de
atividade e se reproduza, ele precisa estar dentro
da célula de algum ser vivo.
Sobre os parasitas descritos acima, é correto
afirmar que
a) os vírus são considerados parasitas facultativos,
podendo manifestar-se dentro da célula ou no
meio ambiente.
b) a partícula viral é composta por núcleo que é o
próprio genoma, capsídeo que envolve o genoma
do vírus e alguns vírus apresentam o envelope (um
revestimento externo).
c) para o vírus da herpes zoster ser capaz de se
multiplicar e provocar a doença, é essencial que ele
mantenha intacto seu material genético formado
por DNA e RNA.
d) no ciclo lisogênico, o vírus se aproxima da célula
e injeta o seu material genético. Esse material entra
na célula e se multiplica com a ajuda das organelas
da célula infectada.
e) no ciclo lítico, o vírus introduz o seu material
genético na célula. Esse material vai fazer parte do
DNA da célula e irá ser replicado durante o
processo de meiose celular.

Questão 6 (UNITINS) A dengue continua sendo um
problema de saúde pública para o estado do
Tocantins. Conhecendo o causador da dengue e
seu vetor, podemos utilizar como medida
profilática a
a) vacinação em massa das crianças contra a
bactéria causadora dessa doença.
b) distribuição de antibióticos contra a bactéria
causadora dessa doença.
c) exterminação de cães vetores do vírus causador
dessa doença.
d) eliminação dos insetos vetores do vírus causador
dessa doença.
e) eliminação dos insetos vetores da bactéria
causadora dessa doença.
Questão 7 (FATEC) Em meio a tantas notificações e
casos confirmados de gripe causada pelo vírus
influenza H1N1, não podem ser esquecidas outras
doenças como, por exemplo, a dengue e a
tuberculose, que ocorrem no Brasil e atingem uma
parcela
significativa
da
população.
Assinale a alternativa correta com relação à dengue
e à tuberculose.
a) A medida profilática mais eficiente para prevenir
essas parasitoses consiste no uso de vacinas.
b) Lavar as mãos antes das refeições e após usar os
sanitários são medidas eficientes para impedir a
proliferação da dengue.
c) As principais formas de transmissão da
tuberculose e da dengue estão relacionadas às
picadas de insetos.
d) Evitar locais aglomerados e o contato direto com
pessoas doentes são medidas eficientes na
prevenção da tubérculos
e) Ambas podem ser tratadas com o uso de
antibióticos específicos.
Questão 8 (UNCISAL) No início de 2014 ocorreu na
Guiné um surto da espécie Ebola Zaire, a mais
mortal das cinco espécies conhecidas do vírus.
Apesar de ser conhecida na África Central e
Ocidental, esta espécie nunca foi notificada no
oeste africano, o que sugere sua propagação. Os
principais suspeitos de reservatórios naturais do
agente são os morcegos frugívoros (alimentam-se
de frutas), presentes nas florestas africanas e
fontes alimentares para a população humana. Só
na África Ocidental cerca de 150
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milhões de pessoas podem estar em risco de
infecção da
doença.
Considerando que a infecção homem a homem se
dá pelo contato com secreções ou sangue, qual a
medida prioritária preventiva para barrar a
disseminação do vírus Ebola no mundo?
a)
Extermínio
dos
morcegos,
possíveis
reservatórios do vírus.
b) Utilização de vestimenta especial para os
cuidadores dos Desenvolvimento de programas de
conscientização nas fronteiras doentes.
c)
Desenvolvimento
de
programas
de
conscientização nas fronteiras.
d) Implantação de técnicas diagnósticas rápidas
nos portos e aeroportos.
e) Isolamento e cuidado especial dos seres
humanos suspeitos de estarem infectados.
Questão 9 (ACAFE) As doenças causadas por vírus
são conhecidas como viroses. Existem cerca de 21
famílias de vírus capazes de provocar doenças nos
seres humanos, sendo que uma mesma família
pode ser responsável por diversas doenças
diferentes.
A tabela a seguir mostra o número de casos de
Febre do Zika Vírus, em Santa Catarina, segundo
classificação, 2015-2016.

Após análise da tabela e de acordo com os
conhecimentos relacionados ao tema, é correto
afirmar, exceto:
a) Dengue, zika e chikungunya são três doenças
virais transmitidas pelos mesmos vetores, os
mosquitos Aedes aegypiti e o Aedes albopictus.
b) O vírus Zika foi isolado pela primeira vez em
primatas não humanos em Uganda, na floresta Zika
em 1947, por isso essa denominação.
c) Segundo a literatura, a febre do Zika apresenta
evolução benigna e os sintomas geralmente
desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. A
maioria das pessoas infectadas não desenvolvem
manifestações clínicas, porém, quando presentes
são caracterizadas por exantema maculopapular
pruriginoso, febre intermitente, hiperemia
conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia,
mialgia e dor de cabeça e, menos frequentemente,
edema, dor de garganta, tosse e vômitos.
d) Para a prevenção da febre chikungunya, assim
como na dengue e na febre do Zika, é fundamental
que as pessoas reforcem as medidas de eliminação
dos criadouros de mosquitos nas suas casas e na
vizinhança, façam o uso de inseticidas e repelentes,
além da aplicação da vacina.
Questão 10 (Unisinos)

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúdo do
Rio Grande do Sul, foram confirmados sete casos
importados de febre Chikungunya no estado. A
febre Chikungunya (CHIKV) é causada por um vírus
do gênero Alphavirus, transmitida por mosquitos
Aedes aegypti e Aedes albopictus. A transmissão se
dá por meio da picada das fêmeas dos mosquitos
infectadas pelo CHIKV em seres humanos. Os
sintomas são semelhantes aos da dengue: febre
alta, dor muscular e nas articulações, cefaleia e
exantema. O tratamento é realizado para
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combater os sintomas, pois ainda não há vacina
para a doença.
Com base nessas informações, pode-se afirmar que
o mosquito, o vírus e os seres humanos são,
respectivamente,
a) agente etiológico – vetor – hospedeiro
b) agente etiológico – hospedeiro – vetor
c) vetor – agente etiológico – hospedeiro
d) vetor – hospedeiro – agente etiológico
e) hospedeiro – vetor – agente etiológico

a) usar calçados fechados, higienizar as mãos após
tossir ou espirrar e usar máscaras.
b) cobrir nariz e boca quando espirrar, usar
máscaras e calçados fechados.
c) higienizar as mãos, cobrir nariz e boca quando
espirrar ou tossir e usar máscaras.
d) usar lenços descartáveis para higiene nasal e sair
às ruas com toucas descartáveis.
e) evitar tocar olhos, nariz e boca, higienizar as
mãos e usar toucas descartáveis.

Questão 11 (Mackenzie) Nos últimos meses,
ocorreram casos de febre amarela em diversas
cidades brasileiras. Registram-se dados do dia
22/03/2017, em que há casos suspeitos da doença
em todo o país que chegam a um número 1558.
A respeito dessa doença, são feitas as seguintes
afirmações:
I. É causada por vírus e pode ser transmitida por
mais
de
uma
espécie
de
mosquito.
II. Tanto o combate ao transmissor quanto a
vacinação são as principais formas de se evitar a
doença.
III. Além do homem, outros animais podem
adquirir
a
doença.
IV. O mosquito só adquire o vírus quando pica uma
pessoa contaminada.
Estão corretas, apenas,
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) I, II e III.
e) I, II e IV.

Questão 13 (UNIFOR) O superintendente de
Vigilância Epidemiológica e Ambiental, da
Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (SES),
Alexandre Chieppe, disse que a população do
estado do Rio de Janeiro enfrenta um cenário de
risco em relação ao vírus da febre Chikungunya.
“Essa talvez seja a nossa grande preocupação para
2015, uma vez que é uma doença transmitida pelos
mosquitos que transmitem a dengue”, disse em
entrevista à Agência Brasil. Nosso país já registrou
337 casos desta doença.
De acordo com a SES, o vírus que provoca a febre
Chikungunya é transmitido pela picada da fêmea
de dois mosquitos, o Aedes aegypti, presente em
áreas urbanas, e o Aedes albopictus, mais comum
em áreas rurais. Este atua também como vetor da
dengue e da febre amarela. Os sintomas surgem
entre dois e 12 dias após a picada do mosquito
contaminado com o vírus. O primeiro deles é uma
febre repentina acima de 38,5 graus. A principal
característica da doença é a forte dor nas
articulações. Na fase mais aguda, durante a
primeira semana, podem aparecer bolhas,
descamação da pele, fadiga e, em alguns casos,
conjuntivite. Ainda conforme a secretaria, os sinais
e sintomas tendem a ser mais intensos em crianças
(até 2 anos de idade), gestantes e idosos. Pessoas
com doenças crônicas têm mais chance de
desenvolver formas graves da doença.
A preocupação das autoridades sanitárias com
mais esta virose que chega ao Brasil, justifica-se no
fato de que:
I - O Brasil possui os vetores da febre Chikungunya
distribuidos em seu território.
II - A febre Chikungunya pode ser dissiminada mais
rapidamente que a dengue porque é transmitida
pela picada do Aedes aegypti e o Aedes albopictus.

Questão 12 (UNIFOR) A influenza é uma
importante virose respiratória que voltou a
apresentar novos subtipos virais no ano de 2013,
como mostra o trecho abaixo:
“O novo vírus H7N9 da gripe aviária já fez 32
mortos na China” .
Diário do Nordeste, maio de 2013.
Diante deste fato, os países entram em estado de
alerta e solicitam à população a adoção de medidas
preventivas, tais como:
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III - A população brasileira não tem anticorpos para
este vírus e a doença não tem tratamento
específico.
IV - O vírus da febre Chikungunya que é
considerado “primo da dengue”, é altamente letal.
É correto apenas o que se afirma em:
a) I e III.
b) III e IV.
c) II, III e IV.
d) I, III e IV.
e) l, II e III.
Questão 14 (UECE) “Existem muitas controvérsias
na comunidade científica a respeito do vírus ser ou
não um ser vivo. Muitos autores consideram que a
vida se originou do RNA, pois, a partir destas
moléculas são formadas novas quantidades dela
mesma. Em 1960, o físico alemão Manfred Eigen,
ganhador de um prêmio Nobel, descobriu que era
possível a replicação de RNA in vitro. O RNA,
portanto, tornou-se um grande candidato à
condição de supermolécula da vida primitiva, capaz
de se replicar e sofrer mutações, albergando genes
codificadores de enzimas e outras proteínas. Essa
molécula, denominada RNA de Eigen, é muito
semelhante ao vírus, pois se encontra na fronteira
entre o químico e o biológico. Uma das hipóteses
da origem do vírus, denominada teoria dos
Elementos subcelulares, é de que o vírus seria
proveniente de uma molécula de RNA. Uma outra
hipótese defende que o vírus teria se originado de
seres unicelulares de vida(...).”
Sobre os vírus, é INCORRETO afirmar que
a) sua capacidade de replicação difere-os de outros
agentes, tais como as toxinas bacterianas.
b) possuem uma estrutura protetora de seu
material genético, que é ausente nos plasmídeos
(molécula de DNA circular).
c) apesar de terem a capacidade de se replicar, não
possuem um aparato enzimático suficiente para a
replicação, necessitando, assim, da maquinaria
celular para completar o seu ciclo replicativo, o que
os torna parasitas intracelulares obrigatórios.
d) o genoma viral pode ser somente de DNA, com
exceção do Mimivírus (família: Mimiviridae), que
apresenta em seu genoma os dois ciclos nucleicos,
DNA e RNA.

Questão 15 (FACISA) Cientistas americanos
desenvolvem injeção única que pode reunir todas
as vacinas infantis. Essa dose única armazenaria as
vacinas em cápsulas microscópicas, que seriam
liberadas aos poucos em tempos específicos. A
imunização de crianças hoje é feita em muitas
doses, tomadas desde as primeiras semanas de
vida.
Qual das alternativas apresentadas DESABONA os
princípios biológicos que se relacionam com a
pesquisa americana?
a) Caso o organismo da criança seja invadido por
um dos microrganismos contra o qual foi
imunizado, ocorrerá uma resposta imunitária
rápida e intensa e os agentes serão destruídos
antes mesmo de aparecerem os sintomas da
doença.
b) Atualmente, a imunização realizada é do tipo
ativa, uma vez que o próprio sistema imune do
indivíduo, ao entrar em contato com uma
substância estranha ao seu organismo, responde
produzindo anticorpos e linfócitos T.
c) Conforme protocolo atual, as primeiras cápsulas
microscópicas a serem liberadas no tipo de vacina
proposto seriam a do Bacilo Calmette-Guérine –
conhecido por BCG e que protege o organismo
contra a tuberculose – e a da hepatite B.
d) No momento oportuno, o antígeno liberado da
cápsula microscópica desencadeará, no organismo
vacinado, uma resposta imunitária primária, na
qual haverá a produção de células de memória
(linfócitos especiais).
e) O sistema imunitário da criança vacinada
debelará o agente invasor por meio da imunidade
celular, intercedida pelas imunoglobulinas
presentes no plasma sanguíneo, e da imunidade
humoral, mediada diretamente pelas células CD4.
Questão 16 (UnP) Dengue é uma enfermidade
causada por um arbovírus da família Flaviviridae,
gênero Flavivirus, que inclui quatro tipos
imunológicos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A
infecção por um deles dá proteção permanente
para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e
temporária contra os outros três. Essa
característica deve-se à interação específica
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a) da membrana celular do vírus com as células de
defesa.
b) do antígeno com o anticorpo.
c) da membrana celular do vírus com o plasma
sanguíneo.
d) do antígeno com o vírus.
Questão 17 (ACAFE)
Antibiótico doxiciclina pode ser esperança no
tratamento do Parkinson
Um estudo publicado na revista Scientific Reports,
do grupo Nature, sugere que o medicamento
antibiótico doxiciclina – usado há mais de meio
século contra infecções bacterianas – pode ser
indicado em doses mais baixas para o tratamento
da doença de Parkinson. Segundo os autores, a
substância reduz a toxicidade de uma proteína
conhecida como α-sinucleína, que, em certas
condições, forma agregados que recobrem e lesam
as células do sistema nervoso central.
Considerando as informações do texto e os
conhecimentos relacionados ao tema é correto
afirmar, exceto:
a) Os antibióticos são medicamentos utilizados no
combate às infecções bacterianas como: herpes
simples, meningite e sífilis.
b) As bactérias apresentam três mecanismos de
transferência de genes que aumentam
a diversidade genética: transformação, transdução
e conjugação. A transformação bacteriana se dá
pela absorção de fragmentos de DNA que estão
dispersos no ambiente, provenientes de bactérias
mortas e decompostas.
c) As bactérias têm sido usadas pela engenharia
genética, como por exemplo, na síntese de
proteínas humanas como a insulina e o hormônio
de crescimento.
d) Certas infecções hospitalares podem ser de
difícil combate por meio de antibióticos
comumente utilizados. Esse feito deve-se à seleção
de linhagens de bactérias resistentes aos
antibióticos
Questão 18 (UNIMONTES) O Ministério da Saúde
divulgou, no dia 20/6/2017, a ampliação na oferta
de uma vacina contra um vírus. Até a presente
data, a cobertura vacinal, que já era disponibilizada
para as meninas e também para meninos de 12 a
13 anos, foi estendida para meninos de 11 a 15

anos incompletos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias).
De acordo com o referido Ministério, a meta para
2017 é vacinar 80% dos 7,1 milhões de meninos de
11 a 15 anos e das 4,3 milhões de meninas entre 9
e 15 anos. A inclusão dos meninos contribuirá para
o aumento da proteção de meninas.
Considerando o exposto, é CORRETO afirmar:
a) A ampliação da cobertura vacinal em questão é
contra o Papiloma Vírus Humano (HPV).
b) A medida adotada pelo Ministério da Saúde
reforça seu compromisso em reduzir as
hospitalizações causadas pelo vírus da gripe.
c) O número de casos de febre amarela urbana
deve cair com a medida anunciada pelo Ministério
da Saúde.
d) A vacina em questão é a BCG (bacilo de
Camlmette-Guérin), principal maneira de prevenir
a tuberculose.
Questão 19 (UEA) Certas doenças infecciosas são
contraídas apenas uma vez, como é o caso da
catapora. Este fato é explicado
a) pela contínua produção de anticorpos contra o
agente causador da catapora.
b) pelas campanhas de imunização contra a doença
promovidas pelo Governo Federal.
c) pela manutenção prolongada de células de
memória imunitária no organismo.
d) pela aplicação de soros produzidos a partir de
antígenos inoculados em cavalos.
e) pela produção de macrófagos que ficam
circulando pelo corpo por longos períodos de
tempo.
Questão 20 (CESMAC) O Brasil enfrenta epidemia
causada por diferentes arbovírus, transmitidos por
artrópodes, cujas doenças provocadas ainda não
possuem cura. O vírus Zika, por exemplo, foi
identificado pela primeira vez em macacos na
Uganda, África, em 1947. Considerando estas
informações e analisando a ultraestrutura,
ilustrada abaixo, é possível concluir que o vírus
Zika:
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a) espalhou-se no Brasil devido ao grande número
de espécies de primatas existentes.
b) é transmitido por mosquitos machos infectados
e causa microcefalia.
c) liga-se a receptores celulares por meio de
proteínas do capsídeo viral.
d) transcreve seu genoma de DNA em RNA no
interior do capsídeo viral.
e) obtém seu envelope a partir de estruturas
celulares membranosas.
Questão 21 (UECE) “Autoridades sanitárias
brasileiras investigam o primeiro caso suspeito de
ebola no país. Informações preliminares indicam
que o paciente, que está internado em Cascavel,
veio de Conacre, capital da Guiné.”
Considerando que o ebola é um poderoso agente
infeccioso, é preciso pensar medidas urgentes que
impeçam o avanço da doença em todo o mundo.
Escolha dentre as opções abaixo, aquela que
contém uma ação possível e verdadeiramente
capaz de impedir essa epidemia.
a) Investir em pesquisas para o desenvolvimento
de um antibiótico específico para o ebola.
b) Interferir no mecanismo de replicação do ebola.
c) Alterar geneticamente o metabolismo celular do
ebola, modificando sua capacidade reprodutiva.
d) Realizar uma campanha maciça de vacinação em
todo o mundo, com o vírus ativado, para que as
pessoas se tornem resistentes à doença.
Questão 22 (UNIFOR) Mais de 3 milhões de
meninas já foram imunizadas contra o HPV. O
número representa 83% da meta do Ministério da
Saúde, que é vacinar 4,1 milhões de adolescentes
na faixa etária de 11 a 13 anos, até o final do ano.
Utilizada na prevenção do câncer de colo do útero,
a vacina contra o HPV passou a ser ofertada
gratuitamente no Sistema Único de Saúde para
meninas de 11 a 13 anos, no último dia 10 de
março. O esquema de vacinação é composto por
três doses: a segunda será aplicada com intervalo
de seis meses e a terceira, de reforço, cinco anos
após a primeira dose. Em 2015, serão vacinadas as
adolescentes de 9 a 11 anos e, em 2016, começam
a ser imunizadas as meninas que completam 9
anos.
A campanha de vacinação contra o vírus HPV em
adolescentes justifica-se no fato de que:

I. Dois tipos de HPV (16 e 18) respondem por 70%
dos casos de câncer de colo de útero, no país.
II. É necessário prevenir o câncer de colo do útero,
refletindo na redução da incidência e da
mortalidade por esta enfermidade.
III. A época mais favorável para a vacinação é de
preferência antes do início da atividade sexual, ou
seja, antes da exposição ao vírus.
IV. Substitui o rastreamento do câncer de colo do
útero em mulheres na faixa etária entre 25 e 64
anos.
É CORRETO o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) III e IV somente.
d) II, III e IV.
e) l e II somente.
Questão 23 (IFSulDeMinas) O Brasil sofre repetidas
vezes com algumas doenças que figuram no quadro
da saúde pública. Uma delas é a dengue que tem
causado muitos problemas à população e até
óbitos. Sobre a dengue, analise o gráfico abaixo e
responda a alternativa INCORRETA.

a) Uma das causas do aumento dos casos de
dengue nos últimos anos pode ser atribuída ao fato
agravante do surgimento de novos tipos de vírus, o
que dificulta os procedimentos relativos ao vírus.
b) Uma boa alternativa para combate do mosquito
Aedes aegypti é a colocação de telas nas portas e
janelas, pois o mosquito necessita de ambientes
cobertos e fechados para sua reprodução.
c) No Brasil, durante as estações chuvosas,
aumentam as campanhas de prevenção à dengue,
que têm como objetivo a redução da proliferação
do mosquito, transmissor do vírus da dengue.
d) O gráfico mostra o caráter cíclico da dengue, ou
seja, os surtos epidêmicos não são tão
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imprevisíveis assim e as pesquisas de larvas nos
domicílios (LIRAa) dão uma boa indicação do risco
Questão 24 (UECE) Atente à seguinte notícia: “CE
vai receber 2 milhões de vacinas contra H1N1 nos
postos de saúde. Estado seguirá campanha
nacional, que vai de 30 de abril a 20 de maio.
Distribuição aos municípios começa quando estado
tiver 30% das vacinas.”
A reportagem acima se refere à iniciativa do
governo, cujo objetivo é aumentar a imunidade
populacional contra o H1N1. A respeito dessa
vacina, que aumenta a imunidade das pessoas,
pode-se afirmar corretamente que ela
a) introduz anticorpos nas células de defesa do
organismo, que protegem permanentemente os
pacientes contra todos os vírus da gripe.
b) mata o vírus da gripe pela ação direta de
antibióticos de última geração.
c) contém linfócitos que eliminam o agente
causador da doença.
d) estimula a produção de anticorpos contra o vírus
causador da doença.
Questão 25 (UNIFOR) Até o fim de março deste
ano, o Ministério da Saúde divulgou boletim
confirmando quase 580 casos de febre amarela no
Brasil. Os dados foram contabilizados do dia 1º de
dezembro de 2016 até o dia 31 de março de 2017.
A doença já causou 187 mortes em 91 municípios
do país, sendo Minas Gerais o estado mais afetado
pela doença desde o início do surto, com 422 casos
confirmados. Em segundo lugar está o Espírito
Santo.
Acerca das formas de transmissão e sintomas da
febre amarela, julgue as afirmativas que se
seguem.
I - Febre alta, calafrios, dor de cabeça, dor
muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias
são alguns dos sintomas observados, podendo
agravar para insuficiências hepática e renal,
icterícia (olhos e pele amarelados) e manifestações
hemorrágicas.
II - No ambiente urbano, o vetor do vírus é o
mosquito fêmea de Aedes aegypti, o mesmo
mosquito que transmite a dengue, enquanto em
ambiente silvestre, como na mata, é o mosquito
fêmea dos gêneros Haemagogus e Sabethes.

III - A doença é contagiosa, ou seja, podendo haver
transmissão do agente etiológico de pessoa a
pessoa por gotículas de saliva, além de haver
transmissão direta entre macacos e homens.
IV - Ainda não está disponível vacina para febre
amarela, uma vez que a multiplicação do vírus em
laboratório é lenta, laboriosa e de alto custo.
É correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) II e III.
c) I e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.
Questão 26 (UEL)
Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) afirmam que o vírus responsável pelo
atual surto de febre amarela no Brasil tem sofrido
variações genéticas inéditas. A primeira epidemia
de febre amarela no Brasil ocorreu em Recife,
procedente do continente africano no século XVII.
Em 2017, encontra-se distribuído no território
brasileiro, como mostra o mapa.

Com base no mapa e nos conhecimentos
geográficos sobre a febre amarela, assinale a
alternativa correta.
a) O surto de febre amarela no ano de 2017 atingiu
as duas metrópoles nacionais da região sul do país.
b) Os fatores climáticos como temperatura,
umidade e duração da estação chuvosa têm
implicações na disseminação da febre amarela no
interior do país.
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c) A febre amarela está restrita aos municípios
localizados nos domínios morfoclimáticos
Amazônico e de Cerrado.
d) A expansão do vírus em direção ao interior
chegou ao oeste paulista devido à presença de
condomínios próximos a reservas florestais.
e) A recomendação temporária para a vacinação é
para os três estados mais populosos do país:
Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Sul.
Questão 27 (UECE) Considere as seguintes
características de um ser vivo:
I. Tem a capacidade de evoluir ao longo do tempo.
II. Possui organização celular.
III. Apresenta material genético.
Os vírus possuem apenas a(s) característica(s)
a) I e III.
b) II.
c) II e III.
d) I.
Questão 28 (UPE) Leia o texto abaixo
Os macacos não transmitem diretamente a febre
amarela, assim como ela não é transmitida
diretamente de um humano a outro. O surto que
ocorreu entre 2008 e 2009, no Rio Grande do Sul,
afetou populações de bugio-preto (Alouatta
caraya) e bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans),
matando milhares de macacos, com registros de
extinções locais, e em unidades de conservação e
relatos de agressões aos bugios por parte de
moradores do interior do estado, inclusive com
mortes. Atualmente, há registro de casos de morte
de macacos por moradores de Tocantins e Goiás e
erradicação de matas próximas de áreas urbanas.
Desflorestar ou matar macacos não impede a
circulação do vírus da febre amarela, podendo
ainda eliminar o papel de “sentinela” que
desempenham os primatas e, portanto, essa
valiosa e insubstituível contribuição para a saúde
pública.

Sobre os macacos e as características que
compartilham com os humanos, analise as
afirmativas a seguir:
I. Assim como os humanos, os macacos são
hospedeiros do mesmo vírus e desenvolvem a
febre amarela silvestre.
II. O papel de sentinela se refere ao fato de que a
presença de animais doentes ou mortos pela
doença serve como indicador de possíveis casos de
febre amarela na região, o que pode alertar para o
uso de medidas preventivas de vacinação em
humanos e controle da proliferação dos mosquitos
do gênero Haemagogus, que são vetores da
doença para ambos.
III. Além do vírus da febre amarela, os macacos e os
humanos adquirem outros endoparasitas e
também ectoparasitas em comum que podem se
desenvolver em seus pelos, como piolhos, pulgas,
carrapatos e micoses como pé de atleta ou frieira e
sarna.
IV. Por serem mamíferos placentários, a visão
binocular, a dentição, o número de dedos nas mãos
e nos pés e a postura bípede são características
evidentes entre o macaco e o homem.
V. Por serem pertencentes à mesma ordem,
apresentam muitas semelhanças quanto às
funções dos sistemas imunológico, circulatório e
respiratório, com exceção dos mecanismos de
regulação da temperatura. Por isso, os surtos de
febre nesses animais ocorrem de modo mais
intenso, visto que não são homeotérmicos como os
humanos.
Estão CORRETAS apenas
a) I, II e III.
b) I e II.
c) IV e V.
d I e IV.
e) III, IV e V.
Questão 29 (UPF) Em 2017, a vacina contra o HPV
passou a ser oferecida pelo Programa Nacional de
Imunização também a meninos de 12 e 13 anos. A
imunização, que já era oferecida a meninas, pode
prevenir câncer em diversos órgãos. Sobre HPV,
analise as afirmativas abaixo.
I. HPV é um vírus transmitido por meio do contato
direto com pele ou mucosas infectadas e no
momento do parto.
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II. O HPV pode infectar homens e mulheres, adultos
e crianças e o sintoma mais comum é o
aparecimento de verrugas na região genital.
III. Nos homens, a maioria das lesões (verrugas) são
encontradas no prepúcio, na glande e no escroto.
IV. Indivíduos com vida sexual ativa devem se
vacinar anualmente contra o HPV.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) II, III e IV.
c) II e IV.
d) I e IV.
e) I, II e III.
Questão 30 (IFPE) - A febre Chikungunya (causada
pelo vírus CHIKV, da família Togaviridae), a febre
Zika (causada pelo vírus ZIKV) e a dengue (causada
por quatro sorotipos possíveis de vírus: DENV-1,
DENV- 2, DENV-3 e DENV-4), são transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti, mas a febre Zika também
pode ser transmitida, pelo mosquito Aedes
albopictus. Os sintomas da febre Chikungunya são
semelhantes aos da dengue: febre, mal-estar,
dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço.
Entretanto, a grande diferença da febre

Chikungunya está no seu acometimento das
articulações: o vírus avança nas juntas dos
pacientes e causa inflamações com fortes dores
acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor
local. Já os sintomas da febre Zika são brandos,
durando pouco tempo, sendo os maiores
incômodos, a febre baixa, coceira e comichão na
pele, além de manchas avermelhadas. É
necessário, contudo, ficar atento com as
contaminações combinadas de dengue, febre
Chikungunya e febre Zika, uma vez que os efeitos
dessas infecções em conjunto ainda não são
conhecidos. Os vetores que transmitem tais
viroses:
a) São da mesma espécie e portanto da mesma
Classe.
b) Obedecem a nomenclatura trinomial de Lineu.
c) Pertencem à mesma família do Filo Protoctista
(ou Protista).
d) Estão incluídos no reino Monera.
e) Apresentam o mesmo epíteto genérico.
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