
PROVA PROCESSO SELETIVO APOIADORES DA MALÁRIA 

 

Para as questões de 1 a 18, marque apenas uma alternativa correta. 

1. O diagnóstico correto da malária só é possível pela identificação do parasito ou de 

antígenos relacionados no sangue periférico do paciente. Conforme é preconizado pelo 

Ministério da Saúde, o diagnóstico deve acontecer em até 24 horas do início dos sintomas 

no caso suspeito. Para cumprir essa meta, atualmente, qual(is) método(s) é(são) 

recomendado(s) para os serviços de saúde ou postos de diagnóstico do Brasil :  

 

a. Sorologia 

b. Testes de Diagnóstico Rápido (Pf/PAN) 

c. Microscopia (apenas por gota espessa) 

d. Microscopia (por gota espessa ou esfregaço delgado) ou Testes de Diagnóstico 

Rápido (Pf/Pf/Pv) 

e. As alternativas b e c estão corretas 

 

2. Na fase inicial, principalmente na criança, a malária confunde-se com outras doenças 

infecciosas febris. Algumas delas podem ser diagnosticadas durante a leitura das lâminas 

por microscopista capacitado, como por exemplo: 

a. Doença de Chagas Aguda 

b. Dengue 

c. Filariose  

d. As alternativas a e c estão corretas  

e. Todas as alternativas estão corretas 

 

3. A dinâmica da malária e seus determinantes exigem que, constantemente, sejam 

identificadas possíveis deficiências no acesso e na qualidade dos serviços. Além disso, as 

zonas endêmicas da malária são áreas nas quais persistem limitações nos serviços de 

saúde. A supervisão local dos postos de diagnóstico e tratamento da malária pode 

colaborar de que maneira para minimizar estes problemas? 

 

a. Como pode haver grande rotatividade dos profissionais de saúde, a supervisão pode 

servir para monitorar o conhecimento dos profissionais do posto quanto ao 

preenchimento da ficha de notificação de malária do Sivep-Malária 

b. Verificar se existem medicamentos vencidos 

c. Garantir o abastecimento de medicamentos e insumos diagnósticos  

d. Todas as afirmativas estão corretas 

e. Apenas as alternativas b e c estão corretas 

 

4. Faz parte da supervisão a verificação do preenchimento de instrumentos pertencentes ao 

posto de saúde, como o livro de lâminas e o livro de medicamentos e também do 

formulário para requisição de antimaláricos. O formulário de requisição de medicamentos 

serve para, exceto: 

 



a. Solicitação de antimaláricos, insumos e testes rápidos. 

b. Evitar o desabastecimento de medicamentos, permitindo que todos os casos de 

malária sejam tratados adequadamente. 

c. Solicitação de medicamentos para malária grave pelos postos de saúde. 

d. Padronizar as solicitações de antimaláricos e insumos feitas pelas unidades 

notificantes. 

e. Auxiliar o supervisor no planejamento de material necessário para distribuição. 

 

5. A malária é uma doença infecciosa causada por um protozoário do gênero Plasmodium 

transmitida pela picada do mosquito (Anopheles). Quais afirmações abaixo são 

verdadeiras.  

 

i. O tratamento é disponibilizado tanto na rede do SUS quanto na rede privada  

ii. Há no Brasil 3 espécies de Plasmodium que causam a malária no ser humano (P. 

malariae, P. vivax e P. falciparum) e são tratadas com os mesmos medicamentos 

iii. Há formas sanguíneas e hepáticas do parasito P. vivax e cada uma delas requer um 

medicamento específico 

iv. As doses dos esquemas de tratamento da malária devem ser definidas pelo peso do 

paciente 

 

a. i e  ii 

b. i e iii  

c. ii e iv 

d. iii e iv 

e. i e iv 

 

6. A malária no Brasil é causada por 3 espécies de parasitos do gênero Plasmodium e tem 

período de incubação ao redor de 15 dias. As manifestações clínicas e a gravidade podem 

variar devido a alguns fatores, dentre eles: 

 

a. Sexo do paciente 

b. Quanto mais vezes a pessoa tem malária mais grave se tornam os episódios da 

enfermidade 

c. A espécie do parasito  

d. Os casos em que o paciente apresenta cefaleia tem maior chance de agravar 

e. O uso de antitérmicos é sempre aconselhável para evitar o agravamento 

 

7. Um paciente chegou à unidade de saúde Santa Terezinha, no município de Cruzeiro do 

Sul, no Acre. O paciente relatou sentir febre, dor de cabeça e dor nas costas. O agente de 

saúde suspeitou de malária, fez a investigação e preenchimento da ficha de notificação 

do Sivep-Malária e coletou uma lâmina para exame. O caso veio a ser descartado, pois  o 

resultado naquele momento foi negativo. Após 2 dias, o agente de saúde foi à casa do 

paciente, que relatou melhora no quadro clínico. Mesmo assim, foi preenchida uma ficha 



de notificação e coletada nova lâmina, que veio a dar positivo para malária, sendo o caso 

confirmado. Em relação a notificação do caso, o que deve ser feito?  

 

a. Deve-se notificar apenas o caso descartado de malária, digitando a ficha de notificação 

no Sivep-Malária. 

b. Deve-se notificar ambas as fichas de malária, do caso descartado e do caso confirmado, 

digitando as duas fichas de notificação no Sivep-Malária. 

c. Não deve-se notificar nenhuma das fichas, devendo-se realizar outro exame para 

confirmação ou descarte do caso de malária. 

d. Deve-se notificar apenas o caso confirmado de malária, digitando a ficha de notificação 

no Sivep-Malária. 

e. Deve-se notificar apenas o caso confirmado de malária, digitando a ficha de notificação 

no Sinan. 

 

8. O Sivep-Malária possui relatórios com diversos tipos de visualização, sendo as 

principais delas: por local de notificação e por local de infecção. Há também a 

possibilidade do relatório por local de notificação mensal, que exibe as informações de 

casos por mês. 

Assumindo que o local de notificação seria o local onde ocorre o preenchimento da ficha 

de notificação, a realização do diagnóstico e a dispensação do medicamento e o local de 

infecção é o local onde o paciente provavelmente foi infectado, através da picada do 

mosquito, assinale a alternativa correta. (Guia de gestão local do controle vetorial, 2009) 

a. Para realizar a solicitação de inseticidas, deve-se utilizar como parâmetro o relatório 

mensal (por local de notificação).  

b. Para realizar as ações de controle vetorial, deve-se verificar o relatório por local de 

notificação, pois os inseticidas irão ser direcionados à unidade notificante do caso. 

c. Para realizar as ações de controle vetorial, deve-se verificar o relatório por local 

provável de infecção, já que as ações de controle vetorial são realizadas onde ocorre 

transmissão da doença. 

d. Para realizar a solicitação de inseticidas, bem como as ações de controle vetorial, deve-

se verificar o relatório por local de notificação, pois é onde o caso circulou. 

e. Para realizar a solicitação de inseticidas, deve-se utilizar como parâmetro o relatório 

mensal (por local de notificação), já que o paciente não procura diagnóstico longe de seu 

local de residência, que normalmente também é o local provável de infecção. 

 

9. Assinale com V caso verdadeiro ou F para falso nas sentenças sobre a aplicação da 

técnica de termonebulização (Fog) no controle vetorial da malária: 

 



 (   ) Esta técnica é a mais eficaz para o enfrentamento do mosquito vetor da doença na 

região Amazônica.  

 (   ) De acordo com o “Guia para gestão Local do controle da malária: módulo 2: controle 

vetorial”, a termonebulização deve ser utilizada como atividade de rotina para o controle 

da doença. 

 (   ) Esta técnica deve ser utilizada em situações excepcionais de surto da doença, onde 

há alta densidade do mosquito vetor, respeitando outras características ambientais 

necessárias para a sua aplicação. 

 

Sobre as assertivas acima, assinale a alternativa correta: 

 

a) F,V,V 

b) F,F,V 

c) V,F,V 

d) V,F,F 

e) F,F,F 

 

10. Qual o principal vetor do patógeno causador da malária no Brasil? 

 

a) Anopheles darlingi  

b) Aedes aegypti 

c) Plasmodium falciparum 

d) Haemagogus leucocelaenus 

e) Anopheles malariae 

 

11. Sobre as assertivas abaixo que versam sobre a malária em áreas especiais, assinale V 

para verdadeiro e F para falso: 

 

 (   ) As formas variadas de habitação em áreas indígenas não favorecem a utilização da 

Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) para o controle vetorial;  

 (   ) O elevado fluxo de pessoas em áreas de garimpo facilita o controle da doença nessas 

áreas.  

 (   ) Ações de cooperação internacional são de suma importância no que tange a oferta de 

diagnóstico e tratamento em áreas de fronteira.  

 

Sobre as assertivas acima, assinale a alternativa correta: 

 

a) V,F,F 

b) F,V,F 

c) V,F,V 

d) V,V,F 

e) V,V,V 

 



12. Por meio da informação de qualidade e oportuna sobre a doença e sua transmissão, é 

possível promover a mobilização de entidades, governos, da própria população e de 

lideranças locais para realização e intensificação de ações impactantes. Em um município 

da área endêmica classificado como “baixo risco de transmissão”, cujas ações estão 

direcionadas à eliminação da doença, qual das estratégias abaixo seria prioritária para 

uma ação de educação em saúde junto aos gestores de saúde locais? 

a. adoção de medidas de prevenção individuais e coletivas  

b. aceitação da borrifação intradomiciliar de acordo com a indicação e programação dos 

serviços de saúde 

c. procura imediata pelo diagnóstico logo após o início dos primeiros sintomas 

d. articulação com os demais setores envolvidos no controle de malária, além do setor 

saúde, e garantia de sustentabilidade das ações de vigilância. 

e. Todas as alternativas anteriores estão corretas 

 

13.  Mesmo na área endêmica do Brasil, o risco de adoecimento por malária não é 

homogêneo. Este risco pode ser medido pela incidência parasitária anual (IPA). De 

acordo com essas informações, pode-se afirmar que: 

a. A IPA de malária serve para classificar áreas de transmissão em pequeno (<10 

casos/1.000 habitantes), regular (≥10 e <50 casos/1.000 hab.) e intenso (≥50 casos/1.000 

hab.) risco de transmissão. 

b. Em 2018, foram registrados no país cerca de 20 casos autóctones do município de 

Maravilândia, então, pode-se considerar que teve IPA de médio risco.   

c. A IPA de malária pode ser calculada com dados preliminares, ou seja, tendo somente 

dados de malária de janeiro a junho.  

d. A IPA de malária é calculada pelo número de casos ocorridos durante o ano em uma 

determinada área dividido pela população sob risco nesta área e expresso em casos por 

mil habitantes. No cálculo não há exclusão das lâminas de verificação de cura (LVC). 

e. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

14.  O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) representa 

um marco para a Vigilância em Saúde por definir compromissos e responsabilidades para 

as três esferas de governo: a federal, com financiamento e apoio técnico, a estadual e a 

municipal, buscando induzir a implementação de iniciativas que garantam a melhoria das 

ações de vigilância em saúde. 

No Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), há 

compromisso da malária que é direcionado a todos os municípios brasileiros e o Distrito 

Federal que registram casos da doença, independente se estão em área endêmica ou não. 

De acordo com as informações supracitadas, assinale a alternativa correta. 



a. A meta da malária pactuada no âmbito do PQA-VS é de atingir pelo menos 80% dos 

casos tratados em tempo oportuno.  

b. A proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno foi um 

dos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 e no PQA-VS. 

c. Para alcançar a meta da malária estabelecida no PQA-VS, sempre haverá necessidade 

de ampliar a rede de diagnósticos da malária. 

d. O indicador da malária pactuado no âmbito do PQA-VS é de atingir pelo menos 70% 

dos casos tratados em tempo oportuno. 

e. Nenhuma das alternativas está correta.  

 

15. No município de Machadinho D’Oeste – RO, um agente comunitário de saúde 

realizou visita domiciliar e suspeitou de um caso de malária. Diante do exposto, é correto 

afirmar que a notificação compulsória deve ser realizada: 

a. em até 7 dias. 

b. em até 24 horas. 

c. exclusivamente pelo enfermeiro. 

d. apenas por serviços de saúde pública 

e. Não precisa notificar. Malária não é uma doença de notificação compulsória. 

 

16.  “Os medicamentos utilizados para tratamento da malária são transferidos diretamente 

pelo Ministério da Saúde. A solicitação é feita pelos estados por meio do Sistema de 

Informação de Insumos Estratégicos (SIES) ao Ministério da Saúde, seguindo a 

solicitação segundo a previsão de consumo dos seus municípios. A autorização da 

distribuição na área endêmica é feita após análise do número de casos notificados no 

Sivep-malária e os estados são responsáveis pela distribuição aos municípios” (Guia 

para gestão local do controle da malária: Diagnóstico e tratamento. Ministério da saúde, 

2008). 

Julgue se as afirmações a seguir sobre Gestão de Antimaláricos estão corretas (C) ou erradas (E) 

e assinale a alternativa correta: 

I. Em municípios que possuem áreas de garimpo, não há necessidade de se mapear os casos 

de malária para distribuição de medicamentos, uma vez que a grande mobilidade de 

pessoas dificulta a notificação de casos no Sivep-malária. 

II. A classificação das áreas de garimpo como “alto risco de transmissão” já é suficiente 

para a solicitação de medicamentos.  

III. Um dos objetivos do Formulário para Requisição de Antimaláricos e Insumos, 

administrado pela própria unidade notificante é diminuir as perdas por vencimento.  



IV. No formulário de requisição de Antimaláricos e Insumos não é necessário informar a 

espécie e a idade, apenas o número de casos ocorridos desde a última solicitação até a 

data atual.   

a. I.C, II.E, III.C, IV.E 

b. I.E, II.E, III.C, IV.E 

c. I.E, II.E, III.C, IV.C 

d. I.E, II.E, III.E, IV.C 

e. I.C, II.C, III.C, IV.E 

 

17. Os Testes de Diagnóstico Rápido (TDR) para malária utilizados nos municípios da região 

Amazônica devem ser registrados pelas unidades notificantes no Sivep-malária e 

informados nos formulários de requisição de insumos para que: 

 

a. O abastecimento local não seja comprometido. 

b. As aquisições feitas pelo Ministério da Saúde estejam de acordo com as necessidades 

locais. 

c. O consumo local não ultrapasse a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de até 150 

testes por semana nos municípios endêmicos. 

d. As alternativas A e B estão corretas. 

e. As alternativas A e C estão corretas. 

 

18. “Os inseticidas e outros elementos do controle vetorial são insumos de alto custo e 

exigem manuseio cuidadoso, requerem, portanto, medidas adequadas no nível local para 

seu transporte e armazenamento” (Guia para gestão local do controle da malária: 

módulo2: controle vetorial. Ministério da saúde, 2009). Quanto à gestão de insumos 

estratégicos para o controle vetorial de malária, marque a opção incorreta: 

 

a. Os estados devem fazer suas solicitações de inseticidas ao Ministério da Saúde por 

meio do Sistema de Informação e Controle de Vetores (Vetores-Malária). 

b. O Ministério da Saúde recomenda que os estados realizem as programações anuais de 

insumos de acordo com um cronograma específico, visando manter um planejamento 

oportuno. 

c. Programação implica a estimativa das quantidades necessárias de inseticidas para 

atender à demanda de uma localidade, município e/ou estado, em um determinado 

período de tempo. 

d. Os inseticidas devem ser armazenados de maneira conveniente, dispostos sobre 

estrados e em ambientes ventilados e os lotes deverão ser controlados para evitar estoques 

vencidos. 

e. Insumos Estratégicos são recursos utilizados na prevenção e combate de doenças 

endêmicas e no controle de insetos e reservatórios transmissores de doença. 

 

19. Em agosto de 2015, por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável, o Brasil participou das negociações que culminaram na adoção dos Objetivos 



de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os 17 objetivos e as 169 metas acordados, que 

envolvem temas diversificados, orientam as políticas nacionais e as atividades de 

cooperação internacional até 2030. Selecione 3 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), listados abaixo, e explique como a redução e a eliminação da malária 

podem contribuir para atingir esses objetivos (responder em até 200 palavras).   

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares  

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 

as idades  

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos  

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos  

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos  

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis  

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis  

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos  

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável  

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis  

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 

 

20. O Sistema Único de Saúde - SUS apresenta três princípios fundamentais, a 

universalidade, a equidade e a integralidade. Descreva como as ações de prevenção, 

controle e eliminação de malária se relacionam a cada um deles. (Responder em até 200 

palavras)  

 

 


