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Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Gabarito provisório das provas objetivas de múltipla escolha, referente ao Processo 
Seletivo desta Prefeitura, Edital 01/2019. 
 
PROVA ESPECIFICA DE AGENTE DE ENDEMIAS Nº 05, QUESTÃO Nº 35. RECURSO INDEFERIDO.  O recurso 
deve ser indeferido, pois não há nada de confuso no enunciado, e a resposta está correta. 
 
O site do Ministério da Saúde (http://saude.gov.br/saude-de-a-z) descreve a transmissão da Malária e da 
Dengue da seguinte forma: 
 

"A malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium, um tipo de 
protozoário. Estes mosquitos são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são encontrados picando 
durante todo o período noturno, em menor quantidade." 
 
"A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Após picar uma pessoa infectada com um dos quatro 
sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. Há registro de transmissão por transfusão 
sanguínea." 

 
O portal de Bio-Manguinhos da Fundação Osvaldo Cruz (https://www.bio.fiocruz.br/index.php/doenca-
de-chagas-sintomas-transmissao-e-prevencao), que é referência em Doença de Chagas, apresenta a 
transmissão da Doença de Chagas da seguinte forma: 
 

"A transmissão acontece pelas fezes do "barbeiro" depositadas sobre a pele da pessoa, enquanto o inseto suga o 
sangue. A picada provoca coceira, facilitando a entrada do tripanossomo no organismo, o que também pode ocorrer 
pela mucosa dos olhos, do nariz e da boca ou por feridas e cortes recentes na pele. Outros mecanismos de transmissão 
são a transfusão de sangue de doador portador da doença, a transmissão vertical via placenta (mãe para filho), a 
ingestão de carne contaminada ou acidentalmente em laboratórios." 

  
Assim, a principal porta de entrada no hospedeiro nas três doenças citadas na questão é o sangue. A 
resposta está correta, portanto, o recurso deve ser indeferido. 
 

 



 

PROVA ESPECIFICA DE AGENTE DE ENDEMIAS Nº 05, QUESTÃO Nº 40. RECURSO INDEFERIDO. Na página 

34 do Manual de Normas Técnicas da Fundação Nacional de Saúde para Dengue – Instruções Para Pessoal de 
Combate ao Vetor está estabelecido que “Concluída a inspeção, será preenchida a ficha de visita com registro da 
data, hora de conclusão, a atividade realizada e a identificação do agente de saúde. A Ficha de Visita será colocada 
no lado interno da porta do banheiro ou da cozinha.” 
 
Portanto, a opção CORRETA entre as alternativas da questão é a letra “D” No lado interno da porta do banheiro. 
 

Referência: 

Dengue instruções para pessoal de combate ao vetor: manual de normas técnicas. - 3. ed., rev. - Brasília: 

Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde, 2001. 84 p.: il. 30 cm. 

 

 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


