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01.  LEPTOSPIROSE E DOENÇAS TÍPICAS DE ENCHENTES  
 

Enchentes, principalmente quando ocorrem em regiões mais carentes de infraestrutura, podem trazer 
consigo uma gama de doenças, já que conferem condições propícias para o surgimento de vetores; pois 
carregam consigo lama, lixo, esgoto e, com eles, possíveis patógenos. A ingestão de água e alimentos 
contaminados pode causar várias doenças.  
Considerando tais aspectos, é perceptível que medidas de prevenção a enchentes se fazem necessárias já 
que, além de perdas materiais, esses eventos revelam-se como um problema de saúde pública.  
Orientar a população a destinar corretamente seu lixo, evitando a proliferação de pragas urbanas; não 
ingerir água que não seja tratada nem alimentos que foram expostos à água de enchente; e investir em 
saneamento básico são algumas medidas governamentais que devem ser adotadas para amenizar o 
quadro.  

ARAGUAIA, Mariana. Leptospirose e doenças típicas de enchentes. Disponível em: 
<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/leptospirose.htm>. Acesso em: 05 maio 2019 (adaptado).  

 
Sobre doenças de veiculação hídrica, analise as afirmações abaixo e assinale a CORRETA.   
a)  A febre tifoide é causada pelo platelminto Salmonella typhi, doença altamente contagiosa de 

transmissão hídrica e/ou alimentar.     
b)  A cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda, causada pela enterotoxina do Vibrio cholerae, vírus 

cuja transmissão ocorre, principalmente, pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes 
ou vômitos de doente ou portador.     

c)  As hepatites infecciosas de características hídricas são as hepatites A e E, causadas pelo Ancylostoma 
duodenale, e estão relacionadas às condições de saneamento básico, de higiene pessoal, de qualidade 
da água e dos alimentos.     

d)  A leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira interrogans, presente na urina dos ratos 
e de outros animais.     

e)  A amebíase é causada pela bactéria Entamoeba histolytica, parasita eliminado com as fezes que, se 
deixadas próximas a rios, lagoas, fossas, podem contaminar a água.     

  
02. “[...] O ambiente das cidades era visto como foco de doenças, e a saúde, como resultado do equilíbrio com 

a saúde dos lugares. As doenças infecciosas dominavam o perfil de saúde das primeiras cidades e aldeias, 
que não possuíam água limpa, tratamento de esgotos e coleta de resíduos. Melhorias sanitárias, durante o 
século XIX, controlaram muitas das ameaças da poluição. Mas, com o aumento da população urbana, 
durante os séculos XIX e XX, as cidades se tornaram focos de concentração de pobreza, deslocamento 
social e crime. Nenhum desses problemas desapareceu, apesar de alguns terem sido controlados.[...]” 

(Urbanização, globalização e saúde. Helena Ribeiro e Heliana Comin Vargas, 2015. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/115110/112815. Acessado em 10/08/2018.) 

 
O trecho acima indica que muitos problemas de saúde estão relacionados à maneira como as cidades se 
adaptam ou não às novas realidades provenientes do processo de urbanização. Graças ao desenvolvimento 
de medicamentos, vacinas e tecnologias utilizadas no controle e no combate à proliferação de algumas 
doenças, podemos verificar a quase total erradicação de muitas doenças que anteriormente assolavam a 
civilização. 
 
Das doenças abaixo, indique quais são as transmitidas pela água e cuja proliferação pode ser minimizada 
com melhorias na condição do saneamento básico das cidades:  
a)  esquistossomose, ascaridíase e aids    
b)  leptospirose, ascaridíase e cólera    
c)  sífilis, amebíase e leptospirose    
d)  ascaridíase, cólera e sífilis    
  

03. (Um grupo de estudantes conversando sobre a prevenção e o tratamento de diferentes tipos de doenças 
causadas por vírus e bactérias elaboraram os seguintes enunciados: 
I.  Os vírus são acelulares. 
II.  Os vírus e as bactérias não possuem metabolismo próprio. 
III.  As doenças causadas por vírus e bactérias não têm cura. 
IV.  As bactérias são seres parasitas obrigatórios. 
V.  As bactérias são microscópicas. 
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Assinale a alternativa que apresenta os enunciados corretos.  
a)  I, II, III e IV apenas.    
b)  II, III, IV e V apenas.    
c)  I, III e V apenas.    
d)  II e IV apenas.    
e)  I e V apenas.    
  

04. “A população ribeirinha da Zona da Mata Sul e do Agreste de Pernambuco enfrentou nesta sexta-feira 
(21/07/2017) mais uma enchente que deixou ruas e casas alagadas, além de famílias desabrigadas e 
desalojadas. É a segunda cheia na região em menos de dois meses. De acordo com moradores de Escada e 
Ribeirão, na Mata Sul, os Rios Sapucagi, Ipojuca e Amaraji transbordaram com as chuvas dos últimos 
dias”.  

Disponível em <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2017/07/22/zona-da-mata-sul-de-pernambuco-
mais-uma-vez-atingida-por-enchentes-296835.php. >. Acesso em 17 de out. 2017. 

 
A leptospirose é uma enfermidade associada à bactéria da espécie Leptospira interrogans. Ratos 
contaminados com a bactéria liberam-na na água através de sua urina. A bactéria dissemina-se na água e 
consegue penetrar na pele humana exposta e submersa, principalmente se houver arranhões ou 
ferimentos, o que resulta na doença. O doente apresenta febre alta, calafrios, dores de cabeça, musculares 
e articulares. Sabe-se que vetor biológico é o transmissor de uma doença e o agente etiológico é o 
causador da mesma.  

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia Hoje: os seres vivos. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013. 320p.  
 
O primeiro texto nos remete ao problema das inundações decorrentes da poluição e do mau planejamento 
de barragens projetadas para abastecer cidades da Mata Sul de Pernambuco. Além do transtorno do 
desalojamento populacional, há risco de propagação de doenças como a leptospirose, a qual possui as 
características apresentadas no segundo texto.  
 
Desse modo, na leptospirose   
a)  a bactéria é o agente etiológico e o vetor biológico.     
b)  a bactéria é o vetor biológico e o rato é o agente etiológico.     
c)  a bactéria é o agente etiológico e o rato é o vetor biológico.     
d)  o rato é o agente etiológico e o vetor biológico.     
e)  tanto o rato como a bactéria são vetores biológicos, apenas.    
  

05. A água, os alimentos e o ar podem ser importantes veículos de transmissão de doenças, porém algumas 
doenças precisam de vetores para transmiti-las. Assinale a alternativa que apresenta doenças cujas 
medidas profiláticas sejam a eliminação do vetor.  
a)  Diabetes e amebíase.    
b)  Dengue e tétano.     
c)  Gripe e febre amarela.     
d)  Malária e hepatite.     
e)  Malária e dengue.     

  
06. A campanha de multivacinação 2016 lançada pelo Ministério da Saúde ocorreu no dia 24 de setembro em 

todo o país. As salas de vacinação foram disponibilizadas nas unidades de saúde, e foram oferecidas para a 
população 19,2  milhões de doses dos quatorze (14)  tipos de vacinas, denominadas respectivamente: 
hepatite “A”, VIP, meningocócica C, rotavírus, HPV, pneumo 10, febre amarela, varicela, pentavalente, 
tetraviral, dupla adulto, DTP, tríplice viral e VOP (poliomielite). 

 
Em relação a este assunto, é CORRETO dizer que  
a)  os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios.    
b)  as vacinas são produzidas exclusivamente a partir de vírus e nunca a partir de bactérias.    
c)  os vírus têm metabolismo próprio.     
d)  os vírus são constituídos por células simples.     
e)  os vírus não apresentam material genético.    

  
07. Investir em saneamento básico é investir em saúde. O esgoto encanado é importante para melhorar o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), porque a ausência de tratamento de esgoto possibilita a 
contaminação da água, do solo e de alimentos com diversos organismos causadores de doenças. 
Entre essas doenças, pode-se citar corretamente,  
a)  gripe, hepatite C e AIDS.    
b)  diarreias, cólera e verminoses.    
c)  leptospirose, dengue e varíola.    
d)  verminoses, gripe e elefantíase.    
e)  febre amarela, dengue e AIDS.    
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08. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi formulado por determinação do Ministério da 
Saúde, em 1973, no mesmo ano em que o Brasil recebia o Certificado Internacional de Erradicação da 
Varíola. 

 
Esse programa é uma estratégia de saúde pública de excelente relação custo-benefício e extremamente 
eficaz na diminuição da incidência de doenças em todo o país, pois recomenda o uso rotineiro de vacinas 
contra várias infecções, como, por exemplo, a tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche, a 
poliomielite, o sarampo, a rubéola, a caxumba entre outras. 
 
A vacinação estimula o organismo a produzir sua própria proteção (os anticorpos) contra micro-organismos 
nocivos. Em alguns indivíduos, após a aplicação, podem ocorrer também efeitos colaterais como febre, 
inchaço no local da picada e náuseas. No entanto, as reações adversas graves são raras e os benefícios da 
vacinação superam os riscos de tais efeitos. 
 
Com os avanços da tecnologia, novas vacinas estão disponíveis para serem amplamente utilizadas, 
permitindo melhorias da qualidade de vida da população. Pode ser citada como exemplo a primeira vacina 
contra a dengue registrada no Brasil, segundo anunciou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Essa vacina é uma imunização recombinante tetravalente, para os quatro sorotipos do vírus da dengue 
transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Ela poderá ser aplicada em pacientes de 9 a 45 anos, que 
deverão tomar três doses subcutâneas, com intervalo de seis meses entre elas. 
 
Outras vacinas para a prevenção da dengue ainda estão em fase de teste antes de serem submetidas à 
Anvisa. Caso haja aprovação, elas poderão ser comercializadas no Brasil com segurança e eficácia, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida da população. 

<http://tinyurl.com/zg8c76o> Acesso em: 02.09.2016. Adaptado. 
 

De acordo com o texto, é correto afirmar que  
a)  a primeira vacina contra a dengue registrada no Brasil, segundo a Anvisa, é produzida a partir de 

bactérias recombinantes atenuadas.    
b)  o uso de vacinas contra várias doenças é uma estratégia de saúde pública muito eficaz, mas, em 

algumas pessoas pode causar reações desagradáveis.    
c)  as vacinas contra a dengue, tuberculose, tétano e difteria só podem ser aplicadas em pacientes de 9 a 

45 anos, que deverão tomar várias doses subcutâneas de cada uma delas.    
d)  as vacinas são muito eficazes na diminuição da incidência de doenças em todo o país, porque possuem 

anticorpos contra os agentes causadores das doenças infectocontagiosas.    
e)  como o vírus causador da dengue é transmitido por meio de tosse e espirros da pessoa contaminada, 

além da vacinação, uma eficiente forma de prevenção dessa doença é evitar aglomerados humanos.    
  
09. Cerca de duas mil pessoas são diagnosticadas com hanseníase em Pernambuco a cada ano. Somente em 

2016, Recife notificou 329  novos casos, representando 20,2%  do número no estado. A doença não 
apresenta mortalidade, mas tem uma representação por possíveis complicações, como o grau de 
incapacidade provocado pela perda de força muscular, por exemplo. A hanseníase é infecciosa, afeta os 
nervos periféricos, ou seja, provoca alteração de sensibilidade. Então, se percebe quando não há pelos na 
região, não se sente frio, calor ou dor.  

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Consultório móvel alerta sobre hanseníase. Disponível em: 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/01/24/interna_vidaurbana,685739/consultorio-

movel-alerta-sobre-a-hanseniase.shtml>. Acesso: 09 maio 2017 (adaptado).  
 

A hanseníase é uma doença infecciosa causada por um(a)  
a)  verme.     
b)  vírus.     
c)  protozoário.     
d)  .     
e)  bactéria.     
  

10.  Algumas doenças podem ser transmitidas pelo ar, e uma das medidas para sua prevenção é melhorar a 
ventilação dos ambientes fechados. 
Assinale a alternativa que contenha apenas doenças que podem ser transmitidas pelo ar.  
a)  Caxumba, tétano e dengue.    
b)  , sarampo e malária.    
c)  Tuberculose, esquistossomose e cólera.    
d)  Toxoplasmose, teníase e coqueluche.    
e)  Pneumonia, difteria e caxumba.    

 


