
PROVA PROCESSO SELETIVO APOIADORES DA MALÁRIA - 2022 

 

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

 

1 - Para ofertar um diagnóstico adequado e oportuno à população, orientando 

corretamente o tratamento e reduzindo a morbimortalidade da malária, é fundamental que 

os profissionais e unidades que ofertem o diagnóstico da doença façam parte do sistema 

de gestão de qualidade do diagnóstico de malária. A coordenação do controle de 

qualidade do diagnóstico no estado é realizada por qual entidade?  

   

a. Laboratórios de base  

b. Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN)  

c. Laboratórios de revisão  

d. Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz)  

e. Apenas as alternativas A e B estão corretas  

 

2 - No Brasil o paciente só pode receber o tratamento de malária a partir do resultado do 

diagnóstico laboratorial. O diagnóstico correto da doença só é possível pela identificação 

do parasito ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente. Dentre as 

diretrizes preconizadas para o diagnóstico de malária no País, segundo o Ministério da 

Saúde, julgue as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F) e selecione a opção 

correta:  

  

(  ) As técnicas moleculares, como a reação de polimerase em cadeia (PCR), são o padrão 

ouro do diagnóstico da doença no Brasil  

(  ) A sorologia não deve ser utilizada para orientar o tratamento de um paciente por 

malária  

(  ) O diagnóstico de malária deve acontecer em até 24 horas do início dos sintomas no 

caso suspeito.   

(  ) O teste de diagnóstico rápido deve ser utilizado sempre em conjunto com a 

microscopia, para garantir a segurança do diagnóstico correto  

  

a. V, F, V, F  

b. F, V, F, V 

c. F, V, V, F  

d. F, F, V, V  

e. V, V, V, F  

 

3 – Como a malária é uma doença infecciosa febril, tem o diagnóstico diferencial com 

outras doenças. No exame microscópico realizado para o diagnóstico da malária por um 

microscopista capacitado, também podem ser diagnosticadas outras doenças, tais como:  

  

a. Leishmaniose visceral e Doença de Chagas Aguda  

b. Chikungunya e Dengue  

c. Dengue e filariose  

d. Doença de Chagas Aguda e filariose  

e. Todas as alternativas estão corretas  

 

4. 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. As afirmativas a, b e c estão corretas; 

e. Apenas as alternativas b e c estão corretas; 
 

5. A implementação de testes de diagnóstico rápido para a malária (TDR) é um processo 

importante na ampliação do acesso ao diagnóstico adequado e em tempo oportuno. Sobre 

esse tópico, assinale as opções abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a 

alternativa correta: 

 

(  ) Como o TDR é usado em conjunto com a gota espessa, deve ser assinalada a opção 

de exame de “Gota espessa” na ficha do Sivep- Malária 

(  ) O mapeamento das localidades com transmissão de malária sem acesso oportuno ao 

diagnóstico e tratamento é fundamental para o direcionamento correto do uso do TDR 

(  ) Ao contrário dos medicamentos antimaláricos, não há necessidade de implantar um 

sistema de transporte e estrutura para armazenamento dos testes rápidos; 

(  ) Os profissionais de saúde precisam ser capacitados sobre o: cumprimento das normas 

para uso dos testes rápidos, realização do teste rápido, dispensação do tratamento, 

preenchimento da ficha de notificação do Sivep malária, além de transporte e conservação 

adequados dos testes. 

(   ) A partir do resultado do TDR, deve ser aguardado o resultado do exame de gota 

espessa para orientação do tratamento do paciente 

a. F, V, F, V, F   

b. V, F, V, F, F   

c. V, V, F, V, F   

d. F, V, F, V, V   

e. V, F, F, F, F  

6. Segundo o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária (PNCM), quais são 

as áreas especiais para a malária?  

  

a. Áreas urbanas, rurais, indígenas e assentamentos;  

b. Áreas urbanas, rurais, indígenas, assentamentos e invasões;  

c. Áreas urbanas, rurais, indígenas, assentamentos e garimpos;  

d. Áreas urbanas, rurais, indígenas, ribeirinhas e garimpos;  

e.  Nenhuma das alternativas;  

 

7. Qual a sigla da Secretaria responsável pela coordenação e gestão das ações de saúde 

em áreas indígenas?  



 

a. SAPS  

b. SESAI  

c. SAES  

d. SIES 

e. SEASI  

 

8. De acordo com a portaria mais atualizada da Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 

públicos e privados em todo o território nacional, a malária é:  

 

a) Doença de notificação compulsória semanal em todo o território nacional.  

b) Doença de notificação compulsória imediata (até 24 horas) em todo o território 

nacional.   

c) Doença de notificação compulsória semanal na região amazônica.  

d) Doença de notificação compulsória imediata (até 24 horas) apenas na região 

amazônica.  

e) Não é doença de notificação compulsória.  

 

9. A malária, como doença transmitida por vetor, tem um olhar diferenciado para o local 

provável de infecção de cada caso da doença. Isso se explica, pois:  

 

a) O local provável de infecção é a informação por meio da qual se levantará a estimativa 

de insumos como medicamentos e testes rápidos.  

b) O local provável de infecção é a informação que subsidiará a tomada de decisão acerca 

das ações de controle vetorial, busca ativa e disponibilização de diagnóstico, por exemplo, 

pois é onde existe presença do vetor e do homem infectado, fechando o ciclo de 

transmissão.  

c) O local provável de infecção é informação importante, porém a informação do local de 

notificação, onde houve atendimento do caso, é a informação que desencadeará as ações 

de controle vetorial, devido à presença do homem infectado.  

d) O local provável de infecção, apesar de importante, não é capaz de trazer informações 

para seu uso no controle da doença.   

e) Nenhuma das anteriores.  

 

10. Considerando a classificação dos casos de acordo com o local de infecção, assinale a 

alternativa INCORRETA.  

 

a) Autóctone: caso em que a notificação é feita em região diferente de onde ocorreu a 

infecção do caso.  

b) Caso índice: caso em que as características epidemiológicas do caso desencadeiam 

casos adicionais. Também usado para designar um caso identificado como a origem da 

infecção.  

c) Caso induzido: caso cuja origem pode ser atribuída a uma transfusão de sangue ou a 

outra forma de inoculação parenteral do parasito.  

d) Caso introduzido: caso contraído localmente, com fortes evidências epidemiológicas 

ligando-o diretamente a um caso importado conhecido.  

e) Caso importado: caso de malária em que a infecção foi adquirida fora da área em que 

o caso foi diagnosticado.  

 



11. Em relação aos indicadores de malária, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 

afirmações abaixo.  

   

(  ) O número de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno é um 

indicador estabelecido no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 

(PQA-VS).  

(  ) A Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária expressa o número de casos novos 

notificados de malária (todas as espécies) por mil habitantes, na população residente em 

determinado ano e espaço geográfico.  

( ) A taxa de letalidade na região extra-amazônica é baixa por apresentar poucas 

notificações de malária.  

(  ) Na região amazônica, os dados de internações por malária são obtidos por meio do 

Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Malária (Sivep-Malária)  

( ) A lâmina de verificação de cura constitui importante indicador para a detecção de 

deficiências dos serviços de saúde na vigilância de fontes de infecção, atenção e 

tratamento do doente com malária.  

 

a. V, V, F, F, V 

b. V, V, F, F, F 

c. F, F, F, F, V 

d. F, F, F, V, V 

e. V, F, F, V, V 

 

12. Em relação às metas de malária, assinale com V caso verdadeiro ou F para falso as 

alternativas abaixo.  

   

(  ) Uma das metas pactuadas no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2020-2023 é reduzir 

para, no máximo, 94 mil o número de casos notificados da doença até 2023.  

(  ) A meta do PNS 2020-2023 é direcionada apenas para a região amazônica por registrar 

99% dos casos de malária.   

(  ) Apesar da redução significativa dos casos da doença em 2016, o Brasil não conseguiu 

atingir a meta estabelecida no Plano Plurianual 2016-2019.  

(  ) A Estratégia Técnica Global para Malária da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

tem como objetivo reduzir em pelo menos 90% o número dos casos e óbitos no mundo 

até 2030 em relação a 2015; eliminar a malária em pelo menos 35 países; e evitar a 

reintrodução da doença em países livres da transmissão.  

 

a. V, V, F, V 

b. V, V, F, F 

c. V, F, V, F 

d. F, V, V, V 

e. F, F, V, V 

 

13. Analise o gráfico abaixo e assinale a alternativa que apresenta o (s) estado (s) que 

alcançou(aram) a meta proposta no indicador 7 “proporção de casos de malária que 

iniciaram tratamento em tempo oportuno” do PQA-VS em 2021.  

  

Número de casos tratados em tempo oportuno e não oportuno por estado de notificação, 

de acordo com o PQA-VS, 2021*, jan. a dez.  



  

Excluídos LVC, resultados negativos e casos sem relato de sintomas. *Dados de 2021 são 

preliminares, podendo sofrer alterações. Fonte: Sivep-Malária/SVS/MS  

  

a. Amazonas e Acre  

b. Somente Amazonas  

c. Amazonas, Rondônia e Roraima   

d. Somente Roraima  

e. Acre e Pará  

 

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.  

Sobre o compromisso da malária estabelecido no Programa de Qualificação das Ações de 

Vigilância em Saúde, assinale a alternativa correta:  

 

a. Para a construção do indicador de monitoramento do PQA-VS o intervalo do 

tratamento oportuno para casos de malária importados é considerado em até 72h e para 

os casos autóctones de malária devem ser em até 48h. 

b. O compromisso da malária estabelecido no PQA-VS está direcionado somente para a 

área endêmica do Brasil, região Amazônica, onde concentra cerca de 99% dos casos do 

Brasil. 

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

dos indicadores estabelecidos no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2020-2023 e no PQA-

VS. 

d. Todas as alternativas anteriores estão corretas  

e. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

15. Constituem as diretrizes do Sistema Único de Saúde:  

   

a. Liberdade, igualdade e fraternidade.  

b. Acolhimento, farmácia e medicamentos.  

c. Universalidade, integralidade e equidade.  

d. Igualdade, epidemiologia e universalidade.  

e. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.  



 

16. O Programa Nacional de Prevenção e Controle de Malária é alicerçado em 

componentes. Assinale V ou F para as alternativas abaixo.  

  

(  ) Diagnóstico e tratamento;   

(  ) Fortalecimento da vigilância da malária;   

(  ) Educação em saúde, comunicação e mobilização social;   

(  ) Execução prática de atividades nos municípios endêmicos da malária;  

(  ) Controle seletivo de vetores;   

 

a. V, F, F, F, F 

b. V, V, F, V, V 

c. F, V, F, V, V 

d. V, V, V, F, V 

e. F, F, F, V, F 

 

 17. A entomologia médica é a área da biologia que estuda os insetos de interesse a saúde 

humana. Com enfoque no Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária 

(PNCM), qual a alternativa que descreve mais corretamente o principal objetivo da 

entomologia da malária:  

  

a. O principal objetivo da entomologia da malária é conhecer o vetor primário da 

doença no Brasil.  

b. A entomologia da malária tem como objetivo estudar o comportamento e características 

dos vetores da doença.  

c. A entomologia da malária visa o acompanhamento das atividades de controle vetorial 

em campo, visando sua efetividade para o controle da doença.  

d. A entomologia da malária estuda a biologia e ecologia dos mosquitos que transmite a 

doença, visando compreender as relações entre o vetor, sua ecologia e comportamento, o 

parasita e o hospedeiro, com a finalidade de formular e implementar estratégias eficazes 

de controlo dos vetores.  

e. O principal objetivo da entomologia da malária é estudar o comportamento dos insetos 

vetores.  

  

18. O tratamento da malária tem como objetivo (s): 

 

1. Evitar o óbito; 

2. Eliminar a transmissão da doença; 

3. Evitar que um doente com malária contamine outra pessoa pelo contato físico; 

4. O tratamento da malária por P. vivax chamado cura radical visa eliminar a forma 

sanguínea e hepática do plasmodium;  

5.  Evitar que os mosquitos sejam infectados; 

 

Escolha a opção correta:  

 

a. 1, 3 e 5 

b. 2 e 4 

c. 3, 4 e 5 

d. 1, 2, 4 e 5 

e. 3, 4 e 5 


