ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português

08

Conhecimentos Gerais

Noções de Informática

Matemática

Conhecimentos
Específicos

05

05

07

15

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 2 (DUAS) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 60 (SESSENTA) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.itapecurumirim@gmail.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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QUESTÕES DE 01 A 08

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Viver em um país como o Brasil, que orgulha-se com primor de estar "deitado eternamente em berço
esplêndido", nos faz refletir, sem pestanejar, que o seu atroz retrospecto histórico em relação à raça negra continua
sendo deixado no limbo do esquecimento pela sociedade. Não obstante, o suplício dos milhões de egressos da
África que foram traficados e trazidos em navios negreiros para serem severamente sentenciados a trabalhos
forçados, cruéis e desumanos, sintetiza a discriminação racial, atualmente em voga.
A chaga da escravidão deixou marcas tão profundas no corpo, na alma e na autoestima dos seus descendentes,
que, apesar de termos sido a última nação a aderir ao fim do sistema escravocrata em todo o mundo, é nítido que
ainda há resquícios de opressão na esfera social.
O racismo, na sua forma midiática, é evidenciado com exaustão pelos próprios veículos de comunicação que
desprezam a visibilidade de representantes da raça negra, contribuindo de maneira estereotipada para a predileção
de gêneros hegemônicos padronizados pela sociedade, o que colabora, significativamente, com a
autodesvalorização dos artistas negros no país.
Um exemplo desse contexto negativo é a TV brasileira que, há mais de seis décadas de existência, ainda trata
os artistas negros como meros coadjuvantes, além de outras mídias como a publicidade, cinema, teatro, revistas de
moda, de entretenimento e afins, que valorizam padrões estéticos que não condizem com a realidade miscigenada
do país.
A herança da cultura escravagista em terras Tupiniquins não foi totalmente extinta.
A sonhada ruptura de servidão que devolveria a dignidade aos afro-brasileiros, se perdeu no meio do
caminho, dando a real impressão que a segregação racial continua ativa em uma condição um tanto velada. Faz
parte da realidade idealizada pelas novelas, minisséries e seriados de TV, atrelar personagens negros a papéis que
reforçam estereótipos de cunho preconceituoso como o sambista malandro, o favelado marginal, a mulata sensual,
a negra meretriz, a empregada doméstica, o porteiro, o segurança, o motorista, o bandido cruel, o escravo, a
mucama, entre outros personagens, como os que fazem conexão direta com a criminalidade, retratando núcleos
violentos e a pobreza dos bairros periféricos.
A pergunta que fazemos para a mídia do século XXI é: por que só os negros vivem à margem dessa
invisibilidade? Diante dessa controversa situação, percebemos o quão é ínfima a presença de negros em papéis de
destaque na TV, protagonizando a mocinha ou o galã em qualquer horário da grade da teledramaturgia brasileira.
É como se a televisão não fosse a vitrine ideal para difundir e manifestar o talento e a arte dessa parcela de artistas
que também fazem parte da sociedade brasileira.
Seja na telinha da TV, nas telonas do cinema, nas capas de revistas, nos desfiles de moda, nas campanhas
publicitárias ou nas peças teatrais, o negro sempre estará em segundo plano, principalmente enquanto houver
mentalidade medieval a esse respeito.
Mesmo com o projeto de Lei nº 4370/98, em tramitação no Congresso Nacional, que determina que uma
porcentagem mínima de negros deve atuar nos programas de televisão, espetáculos teatrais, peças publicitárias,
desfiles e projetos de cinema, ainda assim não tivemos grandes evoluções.
Parafraseando Caetano Veloso, que diz, na sua canção "Gente", que: "Gente é pra brilhar, não pra morrer de
fome", então por que a genialidade dos negros não reluz na mídia? Essa é uma pergunta que só o passado escravista
do Brasil pode responder!
FONTE: https://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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01) É uma afirmativa comprovável no texto

03) No texto, pode-se afirmar corretamente

(A) É mentiroso dizer que o Brasil é um país racista,
uma vez que há muito aboliu a escravidão,
inclusive negros e brancos exercem em igualdade
as mais variadas profissões, entre elas a
teledramaturgia.
(B) As desigualdades raciais no Brasil foram sendo
minimizadas ao longo do processo de mudança
social implantado com a abolição da escravidão e
continuam sendo suplantadas no dia a dia.
(C) O fator racial não se constitui uma questão
eminentemente
política,
mas
sim
da
conscientização da população negra sobre o seu
papel na sociedade.
(D) Com o fim da escravidão, o isolamento das
populações negras nas favelas ou a participação
em papel de apenas coadjuvante na
teledramaturgia não se caracteriza uma forma de
segregação racial, mas um problema geral de
natureza social que envolve a todos.
(E) O fim da escravidão não foi acompanhado por
nenhuma medida inclusiva, nem por providências
para abolir o racismo ou oportunizar o processo
de equidade.

(A) O termo “chaga” (L.6) foi usado em seu sentido
literal.
(B) A forma verbal “há” (L.8) pode ser substituída
pela forma verbal correlata do verbo existir,
preservando a função sintática de “resquícios”
(L.8).
(C) A palavra “próprios” (L.9) não pode ser retirada
da frase, pois, se retirada, provoca prejuízo de
natureza sintática.
(D) Em “herança” (L.17), o “-h” não representa uma
consoante brasileira.
(E) O vocábulo “segundo” (L.31) expressa ideia de
conformidade.

02) Sobre os mecanismos linguísticos do texto, é
correto afirmar
(A) A expressão “pela sociedade” (L.3) é agente da
ação verbal.
(B) A forma verbal “Seja” (L.30) apresenta-se no
imperativo cuja indicação de modo se faz pela
terminação em “a”.
(C) A conjunção “ou” (L.31) apresenta-se com valor
semântico de exclusão.
(D) O vocábulo “ainda” (L.35) expressa ideia de
aproximação.
(E) Os vocábulos “que” e “que”, nas duas
ocorrências, em “Parafraseando Caetano Veloso,
que diz, na sua canção "Gente", que: "Gente é pra
brilhar, não pra morrer de fome", (L.36/37),
pertencem à mesma classe gramatical.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

04)
“que foram traficados” (L.4)
Na oração em evidência, o termo em negrito possui o
mesmo valor sintático que a oração
(A) “que o seu atroz retrospecto histórico em relação
à raça negra continua sendo deixado no limbo do
esquecimento pela sociedade.” (L.2/3).
(B) “que [...] é nítido [...]” (L.7).
(C) “que ainda há resquícios de opressão na esfera
social.” (L.7/8).
(D) “que fazemos para a mídia do século XXI é...”
(L.25).
(E) “que uma porcentagem mínima de negros deve
atuar nos programas de televisão” (L.33/34).
05) Há predicado verbal em
(A) “apesar de termos sido a última nação a aderir ao
fim do sistema escravocrata em todo o mundo”
(L.7).
(B) “O racismo, na sua forma midiática, é
evidenciado com exaustão pelos próprios
veículos de comunicação” (L.9).
(C) “Um exemplo desse contexto negativo é a TV
brasileira” (L.13).
(D) “A pergunta [...] é:” (L.25).
(E) “Essa é uma pergunta” (L.37).
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06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da escravidão“ (L.6) o termo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“da África” (L.3/4).
“da raça negra” (L.10).
“dos artistas negros no país.” (L.12).
“de fome” (L.36/37).
“do Brasil” (L.38).

07) A expressão que tem o mesmo valor morfológico
do termo “de fome” (L.36/37) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“em um país” (L.1).
“aos afro-brasileiros” (L.18).
“a papéis” (L.20).
“do cinema” (L.30).
“dos negros” (L.37).

08) Há correspondência modo-temporal entre a
forma simples “perdeu” (L.18) e composta na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tinha perdido.
terá perdido.
teria perdido.
tem perdido.
tivesse perdido.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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CONHECIMENTOS GERAIS
09) Itapecuru-Mirim se encontra no norte
maranhense, integrando-se a 6ª região homônima
como polo de desenvolvimento regional. Fazem
parte dessa mesma microrregião, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rosário.
Lençóis Maranhenses.
Litoral Ocidental Maranhense.
Baixo Parnaíba Maranhense.
Baixada Maranhense.

QUESTÕES DE 09 A 13
12) O mosquito Aedes aegypti é o vetor de diversas
doenças causadas por vírus, como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dengue, zika, chikungunya e febre aftosa.
Zika, dengue, microcefalia e gripe suína.
Dengue, zika, chikungunya e gripe H1N1.
Chikungunya, gripe H1N1, febre amarela e
dengue.
(E) Dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

10) Itapecuru-Mirim é
um município Brasileiro no Interior do Estado d
o Maranhão, Região Nordeste do Brasil. Em
2016, sua população foi estimada pelo IBGE em
aproximadamente:

13) O aumento exponencial da imigração de
venezuelanos para o Brasil tem relação direta
com o agravamento da crise política, econômica
e social do país, com inflação alta e
desabastecimento. A principal porta de entrada
dos venezuelanos no Brasil é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50.000 habitantes.
60.000 habitantes
67.000 habitantes.
75.000 habitantes.
82.000 habitantes.

A cidade de Pacaraima, em Roraima.
A cidade de Porto Velho em Rondônia.
A cidade de Rio Branco no Acre.
A cidade de Porto Velho em Roraima.
A cidade de Pacaraima, em Rondônia.

11) O governador eleito do Maranhão, Flávio Dino,
foi eleito nas últimas eleições de 2018 tendo
como seu vice, Carlos Brandão, cujo partido
político era o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PCdoB.
PRB.
PT.
PDT.
SOLIDARIEDADE.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
14) No Microsoft Windows, os arquivos são
excluídos permanentemente quando:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deletar pressionando Ctrl+D.
Arrastar o arquivo direto para a lixeira.
Pressionar a tecla DEL.
Deletar pressionando a tecla SHIFT.
Pressionar o botão direito do mouse sobre o
arquivo, e clicar na opção excluir.

QUESTÕES DE 14 A 18
18) Dentro de um computador, o cabo Responsável
pela transmissão de grande volume de dados entre
a placa mãe e o Hard Disk (HD), é o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cabo coaxial.
Cabo IDE.
Cabo de par trançado.
Capo USB.
Cabo de fibra ótica.

15) Usado para envios de mensagens em rede
funcionando como roteador do correio eletrônico.
A afirmação anterior se refere a qual protocolo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

FTP
HTTP
SMTP
TCP/IP
HTTPS

16) No Microsoft Word 2010, para acessar a opção
“Bordas, sombreamento e bordas de página”, o
procedimento deve ser iniciado pela:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Guia Página Inicial
Guia Parágrafo.
Guia Design.
Guia Plano de Fundo da Página.
Guia Configurar Página.

17) O Microsoft Excel possui uma Guia chamada
Dados que permite importar dados de outras
fontes, ou trabalhar os dados de uma planilha do
Excel. Essa Guia permite importar dados das
seguintes fontes, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Do Access.
Da Web.
De Texto.
Do Excel
Do Publisher.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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MATEMÁTICA
19) Rodrigo comprou um carro por R$ 65.000,00 deu
40% de entrada e financiou o restante em 48
meses. Qual foi o valor da entrada?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 16.000,00
R$ 20.000,00
R$ 26.000,00
R$ 26.500,00
R$ 27.990,00

20) Qual o MDC dos números (50, 5, 80)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4
10
12
15
5

21) Calcule o MMC dos números (160, 40, 50) em
decomposição simultânea?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

300
380
400
800
900

22) Sônia e Agente de Combate a Endemias, visita 05
residências a cada 1 hora de trabalho, sendo que
ela trabalha 08 horas por dia. Quantas residências
ela consegue visitar em 22 dias de trabalho?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÕES DE 19 A 25
23) Ryana aplicou R$ 1.000,00 em um fundo de
investimento no regime de juros simples. Após 12
meses verificou que o montante era de R$
1.240,00. Qual e a taxa de juros deste fundo de
investimento?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1%
2%
3%
4%
5%

24) Mara foi ao shopping comprou 5 conjuntos de
roupa da mesma marca e modelo por R$ 175,00.
Quanto Mara gastaria se ela comprasse 8
conjuntos de roupa do mesmo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 200,00
R$ 220,00
R$ 250,00
R$ 270,00
R$ 280,00

25) Gabriel percorreu 3.000 km e o consumo médio
do veículo dele e de 15 km/L. Quantos litros
foram necessários durante o percurso do Gabriel?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

150 litros;
200 litros;
250 litros;
300 litros;
350 litros;

600 residências
700 residências
800 residências
850 residências
880 residências

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) A Ascaridíase é uma doença parasitária comum
na infância, causada por um helminto.
Habitualmente, não causa sintomatologia, mas
pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia,
náuseas e anorexia. Quando ha grande número de
parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução
intestinal.
A transmissão desta doença ocorre através do (a):
(A) Picada
do
macho
do
mosquito
Anopheles,infectado pelo plasmodium.
(B) Contato direto da pessoa doente ou do portador
com pessoa suscetível.
(C) Picada de barbeiro infectado.
(D) Contato com secreções respiratórias do portador
da doença.
(E) Ingestão dos ovos infectantes do parasita,
procedentes do solo, água ou alimentos
contaminados com fezes humanas.
27) o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do
Brasil é considerado um dos melhores do mundo
pois oferece um grande número de vacinas na
rede pública de saúde capazes de prevenir contra
o adoecimento de diversas doenças.
Sobre as vacinas disponíveis no PNI, é incorreto
afirmar que:
(A) São disponibilizadas no Calendário Nacional de
Vacinação vacinas para a prevenção das
Hepatites A, B, C e D
(B) A vacina tríplice bacteriana previne contra a
difteria, o tétano e a coqueluche.
(C) A vacina febre amarela atualmente requer que
seja administrada apenas uma dose.
(D) Não existe vacina para a prevenção da Doença de
Chagas.
(E) A vacina rotavírus deve ser administrada
exclusivamente por via oral.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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QUESTÕES DE 26 A 40
28) A Dengue, a Febre amarela, a Febre Zika e a
Febre Chikungunya possuem a seguinte
caraterística em comum:
(A) Não são doenças de notificação compulsória.
(B) Podem ser prevenidas através de vacinas
disponíveis no Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
(C) São doenças classificadas como crônicas não
transmissíveis.
(D) Podem ser transmitidas através do mesmo
mosquito vetor.
(E) São doenças contagiosas causadas por bactérias.
29) Os métodos contraceptivos têm, basicamente, a
função de impedir uma gravidez indesejada e são
utilizados na realização do planejamento familiar.
Caracteriza um exemplo de método contraceptivo
classificado como definitivo:
(A) Coito interrompido.
(B) Vasectomia.
(C) Diafragma.
(D) Espermaticida.
(E) DIU.
30) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um
personagem muito importante na implementação
do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a
integração entre os serviços de saúde da Atenção
Primária à Saúde e a comunidade.
Representa o segmento da divisão geográfica da área
de abrangência, composta de domicílios, sob a
responsabilidade de um Agente Comunitário de
Saúde:
(A) Município.
(B) Comunidade.
(C) Distrito de Saúde.
(D) Localidade.
(E) Microárea.
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31) O Agente
Comunitário de Saúde (ACS)
desempenha papel de mediador entre os saberes
técnicos e populares, entre equipe de saúde e
comunidade.
Sobre a realização das ações educativas, é incorreto
afirmar que:
(A) A linguagem deve ser sempre acessível, simples
e precisa.
(B) É importante considerar o conhecimento e
experiência dos participantes permitindo a troca
de ideias.
(C) São
atividades
privativas
do
Agente
Comunitário de Saúde (ACS).
(D) As ações educativas devem estimular o
conhecimento e o cuidado de si mesmo.
(E) As ações educativas têm início nas visitas
domiciliares, mas podem ser realizadas em grupo,
sendo desenvolvidas nos serviços de saúde e nos
diversos espaços sociais existentes na
comunidade.
32) Analise as características apresentadas abaixo:
I. Para auxílio no controle da doença podem ser
utilizadas medidas relacionadas à mudança de
estilo de vida tais como, adoção de alimentação
saudável e prática de atividade física.
II. É classificada como uma doença crônica não
transmissível.
III. Não é doença integrante da lista de doenças de
notificação compulsória nacional.
Representa a doença que possui as três características
apresentadas acima:
(A) Diabetes.
(B) Tuberculose.
(C) Febre maculosa.
(D) Hanseníase.
(E) Mononucleose.
33) O Ministério da Saúde classifica através de
portaria algumas doenças e agravos que devem
ser de notificação compulsória em todo território
nacional.
Não é classificada como doença de notificação
compulsória:
(A) Febre amarela.
(B) Escabiose.
(C) Sarampo.
(D) Poliomielite.
(E) AIDS.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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34) A incidência de tuberculose é maior em áreas de
grande concentração populacional e precárias
condições socioeconômicas e sanitárias.
Sobre a Tuberculose, é correto afirmar que:
(A) Não é uma doença imunoprevenível.
(B) É uma doença classificada como zoonose e
necessita de um vetor para a sua transmissão.
(C) Acomete o pulmão, mas também pode atacar
outros órgãos.
(D) Não existem medicamentos capazes de curar a
doença.
(E) É transmitida através da ingestão de alimentos
contaminados e provoca diarréias intensas.
35) Embora a implantação do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde tenha tido papel
fundamental na origem da Estratégia de Saúde da
Família, a profissão de Agente Comunitário de
Saúde (ACS) só foi criada em 2002 (Lei 10.507).
O Agente Comunitário de Saúde é integrante da
Equipe de Saúde da Família que, também conta com o
seguinte profissional:
(A) Nutricionista.
(B) Psicólogo.
(C) Assistente Social.
(D) Enfermeiro.
(E) Fisioterapeuta.
36) A captação precoce da gestante para o pré-natal é
realizada pela Atenção Primária à Saúde e pode
ser realizada pelo Agente Comunitário de Saúde
ou pelos demais membros da Equipe de Saúde da
Família.
Em uma visita domiciliar a uma gestante, o Agente
Comunitário de Saúde pode realizar as seguintes
ações, exceto:
(A) Indicar os medicamentos necessários que possam
resolver os problemas de saúde relatados.
(B) Ajudar as gestantes a refletir sobre as
necessidades de mudanças de hábitos no período
gestacional como, freqüência de consulta clínica,
acompanhamento da gestação.
(C) Perceber quais as orientações que as gestantes
precisam ter para cuidar melhor da sua saúde,
melhorar sua qualidade de vida e garantir uma
gestação saudável.
(D) Identificar as famílias que necessitam de
acompanhamento mais freqüente ou especial,
para assistência a gestante adolescente ou de
idade acima dos 40 anos.
(E) Orientar a gestante, quando prescrito, o uso
correto dos medicamentos e a verificação da
validade deles.
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37) Em relação às infecções sexualmente
transmissíveis, é incorreto afirmar que:
(A) No período gestacional, a presença de uma
infecção sexualmente transmissível aumenta o
risco de prematuridade e infecção puerperal.
(B) As infecções sexualmente transmissíveis podem
causar infertilidade.
(C) Todos os métodos anticoncepcionais previnem
contra as infecções sexualmente transmissíveis.
(D) Algumas infecções sexualmente transmissíveis
podem ser assintomáticas.
(E) Gonorreia, Sifilis, Tricomoníase e AIDS são
exemplos
de
infecções
sexualmente
transmissíveis.
38) As Neoplasias e a Hipertensão Arterial
apresentam a seguinte característica em comum:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

40) A dengue é uma doença febril causada por um
vírus e que apresenta como principais sintomas a
febre alta, dores musculares intensas, dor nos
olhos, falta de apetite, dor de cabeça e manchas
vermelhas no corpo.
Sobre a doença, é correto afirmar que:
(A) O maior número de casos da doença ocorre no
inverno.
(B) Não pode ser classificada como zoonose pois não
possui transmissão vetorial.
(C) A doença não tem cura e por isso apresenta
elevada taxa de mortalidade.
(D) A doença não pode ser transmitida através do
contato entre as pessoas.
(E) Não está incluída na lista de doenças de
notificação compulsória nacional.

(A) São doenças que acometem exclusivamente as
pessoas idosas.
(B) São doenças crônicas não transmissíveis.
(C) São doenças que não possuem tratamento
disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) São doenças de transmissão vetorial ou por
fômites.
(E) São doenças de notificação compulsória nacional.
39) O Sistema Único de Saúde (SUS) é a
denominação do sistema público de saúde no.
Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso
universal ao sistema público de saúde, sem
discriminação.
São princípios que norteiam a atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS), exceto:
(A) Equidade.
(B) Capilaridade.
(C) Descentralização.
(D) Participação da comunidade.
(E) Integralidade.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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