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01. As afi rmativas [III] e [IV] estão incorretas.
 A giardíase é causada por um protozoário, Giardia lamblia, adquirida por meio de alimentos e água contaminadas por cistos. 

Encontradas no intestino delgado, causando complicações como a diarreia.
 A leptospirose é causada por uma bactéria, Leptospira, encontrada na urina de ratos contaminados, o ser humano pode se infectar 

com o contato de água, havendo lesões na pele, este será o local de entrada do parasita.  

Resposta: A

02. A doença de Chagas, giardíase, leishmaniose são doenças causadas por protozoários (protoctistas). A leptospirose é causada por 
bactérias do gênero Leptospira. A dengue, o sarampo e a herpes são moléstias provocadas por vírus. Ancilostomíase (amarelão) e 
ascaridíase são verminoses. As micoses são causadas por fungos microscópicos.

Resposta: E

03. A gonorreia é uma DST causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, cujo combate é feito com antibióticos.

Resposta: B

04. A febre maculosa é causada por bactéria e transmitida pela picada do carrapato-estrela. As capivaras são reservatórios do micro-organismo 
patogênico.

Resposta: D

05. A ausência de acetilcolina bloqueia, temporariamente, a transmissão neuromuscular do impulso nervoso nos músculos da face, 
relaxando-os.

 Nas condições de baixa concentração de oxigênio encontradas no interior das latas, a bactéria produz CO
2
 por fermentação.

06. A dengue hemorrágica é causada por um vírus, e a transmissão se faz pela picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes aegypti.

Resposta: C

07. O desmatamento causa aumento do número de casos de malária por conta do maior contato do homem com o vetor (mosquito 
Anopheles fêmea). As enchentes causam aumento no número de casos de leptospirose pelo contato da pele humana com a água 
contaminada com a urina do rato, roedor hospedeiro da bactéria Leptospira sp.

Resposta: E

08. A hanseníase, causada por bactéria e a leishmaniose, causada por protozoário, provocam graves ulcerações cutâneas.
A dengue e a febre amarela são viroses transmitidas pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti. A esquistossomose é determinada por 
platelminto e a ascaridíase, por nematelminto.

Resposta: D

09. O tétano é uma infecção bacteriana que causa, entre outros sintomas, a paralisia muscular.

Resposta: D

10. A remoção do lixo e o extermínio dos ratos são medidas preventivas para evitar a transmissão da peste bubônica.
A infecção bacteriana é transmitida ao homem pela picada de pulgas que infestam os ratos.

Resposta: B
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