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1. (Unicamp 2019) A malária representa um dos principais problemas de saúde
pública no mundo. Embora a dimensão geográfica da transmissão esteja
encolhendo no Brasil, o país ainda registra 42% dos casos da doença nas
Américas. A Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, recentemente
desenvolveu um preparado com alta eficácia antimalárica, agora em fase de
ensaios clínicos.

(Fontes: “Desafios para eliminação da malária”, Agência Fapesp, 2017; MAÍRA Menezes, “Malária: ensaio clínico aponta alta eficácia e 
ausência de resistência a medicamento”, Portal Fiocruz, 2016.) 



Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo de vida do Plasmodium, assinale a
alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico.
a) Alterar a morfologia das hemácias dos mosquitos, diminuindo a taxa de infecção
pelo parasita.
b) Impedir a entrada de parasitas nos linfócitos, reduzindo a carga de gametócitos
circulantes.
c) Promover a multiplicação de esporozoítos no fígado, reduzindo o número de
gametócitos.
d) Inibir a multiplicação de merozoítos nos eritrócitos, diminuindo a carga de parasitas
circulantes. D



2. (Ueg 2019) A “ferida brava” ou “úlcera de Bauru” é uma zoonose de
manifestações clínicas variadas, em expansão no Brasil, sendo o estado de Mato
Grosso do Sul importante área endêmica. Avaliar a clínica, a epidemiologia e
laboratorialmente pacientes é de extrema importância para o controle dessa doença.

Uma das características dessa doença é o aparecimento de feridas na pele e nas
mucosas, cuja cicatrização é bastante difícil, podendo progredir para lesões
mutilantes.



Essa doença é transmitida pela picada

a) do macho do mosquito birigui e conhecida como leishmaniose visceral
americana.
b) do macho do mosquito prego e conhecida como febre quartã benigna.
c) da fêmea do flebótomo e conhecida como leishmaniose tegumentar americana.
d) da fêmea do mosquito Anopheles e conhecida como febre terçã benigna.
e) da fêmea do mosquito barbeiro e conhecida como doença de Chagas.
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3. (Puccamp 2018) A reciclagem tem sido utilizada com sucesso para reduzir o
impacto do acúmulo de lixo no meio ambiente. Caso não receba tratamento
adequado, o lixo pode proporcionar a proliferação de organismos transmissores
de doenças, tais como:

a) sífilis.
b) doença de Chagas.
c) leptospirose.
d) hepatite C.
e) caxumba.
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4. (Enem 2018) A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de
pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que
são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo
dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos.

O uso desses produtos pode auxiliar no controle da
a) esquistossomose.
b) leptospirose.
c) leishmaniose.
d) hanseníase.
e) aids. C



5. (Unicamp 2018) Em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentou novas
diretrizes para o tratamento de três doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia e
clamidíase. As três doenças citadas são causadas por
a) microrganismos (bactérias ou vírus), que passaram dos macacos para o ser humano há
muitos anos, levando ao surgimento de epidemias e pandemias.

b) bactérias, que podem se tornar resistentes a antibióticos, se utilizados em excesso ou de
forma inapropriada, dificultando o tratamento.

c) bactérias, que podem ser tratadas e eliminadas pelo uso diligente de preservativos
(masculinos ou femininos) durante as relações sexuais.

d) protozoários, que podem ser tratados e eliminados pelo uso diligente de preservativos
(masculinos ou femininos) durante as relações sexuais.
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6. (Fuvest 2018) O botulismo provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado,
no último mês de agosto, numa fazenda em Mato Grosso do Sul. A suspeita
clínica inicial foi confirmada pelo exame das amostras de grãos úmidos de
milho fornecidos aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica,
que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum.



Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, a morte
dos animais deve ter sido decorrente de

a) infecção generalizada.
b) hemorragia interna.
c) desidratação provocada por diarreia.
d) acidente vascular cerebral.
e) parada respiratória.
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