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Gabarito 
 
01. Agente etiológico é um organismo que se instala no corpo de um ser vivo a fim de retirar-lhe recursos, 

podendo causar doenças, o vetor é o organismo que transmite um agente etiológico, por sua vez a 
profilaxia é o conjunto de medidas que visa à prevenção, à erradicação ou o controle de doença. A endemia 
é quando uma doença prevalece em determinada área ou região, já a epidemia é a ocorrência, em uma 
região, de casos que nitidamente ultrapassam a incidência esperada de uma doença e pandemia é uma 
epidemia que se espalha por muitas regiões do planeta. Em 2009, houve uma pandemia de H1N1. 

 
02. A imunização passiva é um processo rápido, pois não depende da resposta imunológica produzida pelo 

próprio organismo, por isso é denominada passiva. Nesse caso, ocorre a transferência de anticorpos já 
prontos, como na administração de soros ou na amamentação. A imunização ativa é feita com a exposição 
do organismo ao antígeno contra o qual se deseja adquirir proteção, são exemplos as vacinas.  

 
03. E 

A poliomelite e o sarampo são doenças causadas por vírus; a poliomelite é causada pelo Enterovirus, 
acarretando problemas na garganta, intestino delgado, linfonodos e quando cai na circulação sanguínea 
penetra no sistema nervoso central, afetando as funções motoras, causando paralisias; o sarampo é 
causado pelo Morbillivirus, acarretando problemas na garganta, dor de cabeça, tosse e erupções na pele, 
podendo causar encefalite, levando a lesões cerebrais permanentes.   

 
04. A 

A dengue é causada por um vírus transmitido pelo inseto Aedes aegypti, holometábolo, cuja reprodução 
ocorre com desenvolvimento indireto, ou seja, o indivíduo que eclode do ovo é pequeno e vermiforme, de 
corpo segmentado, sem olhos compostos nem asas, chamado de larva, que passa por várias mudas 
(crescimento), transformando-se em pupa, que sofre diversas transformações até formar o inseto adulto.   

 
05. 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.   

 
06. 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.   



 
 

 
2

07. 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.    

 
08. A endemia é quando uma doença prevalece em determinada área ou região. 
 
09. A epidemia é a ocorrência, em uma região, de casos que nitidamente ultrapassam a incidência esperada de 

uma doença. 
 
10. Pandemia é uma epidemia que se espalha por muitas regiões do planeta. Em 2009, houve uma pandemia 

de H1N1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


