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Gabarito: 

 
01. D 

[A] Incorreta. A febre tifoide é causada pela bactéria Salmonella typhi, transmitida por ingestão de água e 
alimentos contaminados. 

[B] Incorreta. A cólera é causada pela bactéria Vibrio cholerae, transmitida por ingestão água e alimentos 
contaminados. 

[C] Incorreta. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água e alimentos com fezes de 
portadores dos vírus, respectivamente, Hepatitis A (HAV) e Hepatitis E (HEV). 

[D] Correta. A leptospirose é causada pela bactéria Leptospira interrogans, transmitida através do contato 
com a urina contaminada de ratos e outros animais. 

[E] Incorreta. A amebíase é causada pelo protozoário Entamoeba histolytica, transmitido por ingestão de 
água e alimentos contaminados.   

 
02. B 

[A] Incorreta. A esquistossomose é uma verminose causada por platelminto, transmitida ao ser humano 
que tem contato com água contaminada por larvas liberadas do corpo do caramujo, que penetram na 
pele; a ascaridíase é uma verminose causada por um nematódeo, lombriga, e são transmitidas através 
de água contaminada; a proliferação de ambas pode ser minimizada com melhorias no saneamento 
básico; no entanto, a aids é causada por um vírus (HIV) transmitido através de contato com sangue, 
sêmen, secreções vaginais e leite materno.  

[B] Correta. A leptospirose é causada por uma bactéria eliminada pela urina de alguns animais, sendo 
transmitida ao ser humano através de água e solo contaminados; a ascaridíase também é transmitida 
através de água contaminada; e a cólera é causada por uma bactéria e transmitida ao ser humano 
através da ingestão de água e alimentos contaminados; a proliferação de todas pode ser minimizada 
com melhorias no saneamento básico.  

[C] Incorreta. A sífilis é causada por uma bactéria e transmitida ao ser humano por via sexual e de mãe 
para o feto; a amebíase é causada por protozoário, sendo transmitida ao ser humano através da 
ingestão de água contaminada; a leptospirose também é transmitida através de água contaminada; a 
proliferação das duas últimas pode ser minimizada com saneamento básico. 

[D] Incorreta. Ascaridíase e cólera, como citadas anteriormente, são transmitidas ao ser humano através 
de água e alimentos contaminados, tendo a proliferação minimizada com saneamento básico; no 
entanto, a transmissão da sífilis, citada anteriormente, não ocorre através da água.   

 
03. E 

[I]  Correta. Mesmo possuindo material genético, os vírus são considerados acelulares, pois não possuem 
metabolismo próprio. 

[II]  Errada. As bactérias possuem metabolismo próprio; os vírus não, necessitando do metabolismo celular 
do hospedeiro. 

[III] Errada. As doenças causadas por vírus podem ser curadas através do próprio sistema imunológico do 
indivíduo contaminado e os tratamentos são sintomáticos; já as doenças causadas por bactérias 
podem ser curadas com antibióticos. 

[IV] Errada. Os vírus são parasitas obrigatórios. 
[V]  Correta. As bactérias são seres vivos microscópicos, ou seja, muito pequenas, visualizadas apenas 

através de microscópio.   
 
04. C 

O agente etiológico (causador) da leptospirose é uma bactéria da espécie Leptospira interrogans. O vetor 
biológico (transmissor) é o rato.   

 
05. E 

A malária é uma doença causada pelo protozoário e transmitida pela picada do mosquito (fêmea) 
Anopheles (o vetor). A dengue, a chicungunha, a zica e a febre amarela são doenças causadas por vírus e 
transmitidas pela picada do mosquito (fêmea) Aedes aegypti (o vetor).   

 
06. A 

Os vírus se reproduzem apenas no interior de células, sendo parasitas intracelulares obrigatórios. As 
vacinas podem ser produzidas tanto a partir de vírus quanto de bactérias. Os vírus não possuem 
metabolismo próprio, necessitando do metabolismo de células. Os vírus não são considerados células, por 
não terem metabolismo próprio. Vírus possuem material genético, DNA ou RNA.   
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07. B 
Diarreias, cólera e verminoses são doenças transmitidas por água, solo e alimentos contaminados, 
principalmente, por vírus, bactérias e vermes.   

 
08. B 

A primeira vacina contra a dengue é produzida com vírus recombinantes. As vacinas são muito eficazes, 
porém causam reações adversas em algumas pessoas. A idade para imunização de cada doença é variável. 
As vacinas estimulam a produção de anticorpos contra agentes infecciosos. O vírus da dengue é 
transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti contaminado.   

 
09. E 

A hanseníase, popularmente conhecida como lepra, é uma doença causada por bactéria, que afeta 
principalmente a pele e os nervos periféricos, causando incapacidades e deformações físicas no indivíduo 
infectado.   

 
10. E 

A pneumonia é uma doença transmitida pelo ar, causada por bactérias ou vírus e, em alguns casos, por 
fungos. A difteria também é transmitida pelo ar, causada por bactérias. A caxumba, também transmitida 
pelo ar, é causada por vírus.   
 
  

 
 


