Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
CADERNO DE PROVA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
NOME
DATA :____/____/2015 INSCRIÇÃO Nº______ RG OU CPF________________
Duração da prova: 03(três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
Obs.: Você só poderá entregar o caderno de provas e o gabarito somente depois decorrido o tempo de
1(uma) hora de prova.
Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta.

INSTRUÇÕES

















Assine o seu nome, data, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno.
Para fazer a prova você usará:
Este caderno da prova com 09 ( NOVE) páginas,sem contar esta capa;
U m cartão-resposta que contém o seu nome,número de inscrição e cargo;
Verifique,no caderno de prova:
Se faltam folhas e se a sequência de questões ,no total de 40,e correta;
Se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas;
Não e permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova;
Para cada questão objetiva são apresentadas 5(cinco) alternativas diferentes de respostas (a,b,c,d,e),
apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; você só deve
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão,
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTA SEJA A CORRETA.
Preencha corretamente a alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta
esferográfica de tinta azul ou preta;
SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE:
Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelho de calcular, bem como
rádios gravadores, fone de ouvidos, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o caderno de prova e/ou cartão
resposta.
Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
A interpretação das questões e parte integrante da prova, não será permitido consulta aos fiscais.
Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.Você receberá um folheto com a numeração das questões para que possa anotar
suas respostas para posterior conferência. A prova e o gabarito serão divulgados no site
www.tavares.pb.gov.br
O gabarito desta prova estará disponível no dia 20/09/2015, no site www.tavares.pb.gov.br e afixado no
mural da Prefeitura Municipal.
Para exercer o direito de recorre contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações
constantes no edital 002/2015,”item 7”.
Após o término da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível a
utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
CIDADANIA E MEIO AMBIENTE
Cidadania é um termo que designa a pessoa atribuída dos direitos e deveres de cidadão, ou seja, de um
indivíduo que vive e coabita na cidade, em comunidade e com as normas criadas pela sociedade e
também em nível de negócios e decisões políticas. Tendo se originado na Grécia, o termo atualmente
perfaz outras definições decorrentes de sua modernização. Na sociedade atual, a cidadania engloba
inicialmente as questões relativas à nacionalidade, que significa ser subordinado às leis e direitos ligados
a um determinado país, normalmente, o de sua origem ou nascimento. Com a atualização, o termo
cidadania vem se caracterizando por mais direitos e deveres constantes no fato de uma pessoa ser
considerada cidadã, pois a ética da sociedade se modifica conforme ocorre à evolução. Nesse sentido
vemos surgir também à necessidade premente de incluir o respeito ao meio ambiente como uma das
exigências consideradas como necessárias para um ser humano correto que cumpre com seus deveres de
cidadão respeitável. Até porque a cidadania diz respeito à luta pelos direitos humanos e conforme a
Constituição Federal Brasileira, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todo
brasileiro. A cidadania está em constante construção como conquista da humanidade e as garantias
individuais e coletivas abrangem também a possibilidade do bem-estar comum em um meio ambiente
equilibrado com as necessidades prioritárias de todo ser vivo. Conforme o jargão popular nos lembra com
a frase: - “O seu direito acaba onde começa o meu”, entendemos que a cidadania abrange o cuidado e a
preservação do meio ambiente para que todos possam usufruir de um equilíbrio equitativo, com direitos e
deveres igualitários a toda população. Porque se o meu vizinho suja o quintal dele com lixo acumulado, as
baratas e os ratos vão também vir me incomodar com doenças e outros inconvenientes, portanto a limpeza
do ambiente é um ato de cidadania que compete a todos, conferindo tranquilidade quando esse dever é
cumprido com responsabilidade. A vida com cidadania pressupõe um respeito para com o meio ambiente
em que se vive, porque na vida em sociedade devemos compreender que dividimos o ambiente habitável
com outros seres humanos e também outros seres vivos que participam dos processos ambientais e
colaboram para a perfeita sintonia com este equilíbrio ambiental. A vida em sociedade requer algumas
regras de boa conduta e respeito mútuo para que vivamos em harmonia, e a natureza equilibrada é uma
das necessidades reais do ser humano, assim a cidadania é também a preocupação com o meio ambiente
em
que
vivemos.
Adaptado de http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/20071/cidadania-e-meio-ambiente

QUESTÃO 1
Em relação ao termo “CIDADANIA”, de acordo com o texto, podemos afirmar que:
(A) Ele não se constrói constantemente.
(B) Se originou na Grécia e mantém as mesmas definições de sua origem.
(C) Não teve alterações em suas definições e, portanto, não sofreu influências da modernização.
(D) Designa a pessoa atribuída dos direitos e deveres de cidadão.
(E) Não se relaciona com o bem-estar comum.
QUESTÃO 2
Em “...vemos surgir também à necessidade premente de incluir o respeito ao meio ambiente...”,
mantendo o mesmo sentido, a expressão destacada poderia ser substituída por:.
(A) Necessidade passageira.
(B) Necessidade transitória.
(C) Necessidade urgente.
(D) Necessidade provisória.
(E) Necessidade precária.
QUESTÃO 3
Em “...conferindo tranquilidade quando esse dever é cumprido com responsabilidade”, a expressão
destacada refere-se:
(A) À limpeza do ambiente.
(B) A sujar o quintal com lixo acumulado.
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(C) A ser incomodado com outros inconvenientes.
(D) Ao incômodo com barata e ratos.
(E) A usufruir de um equilíbrio equitativo.
QUESTÃO 4
Em “...que significa ser subordinado às leis e direitos ligados a um determinado país, normalmente,
o de sua origem ou nascimento”, as vírgulas foram utilizadas para isolar:
(A) Um termo que expressa negação.
(B) Um termo que indica um lugar.
(C) Um termo que expressa intensidade.
(D) Um termo que expressa tempo.
(E) Um termo que expressa modo.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das orações abaixo:
Ele saiu.......pé.
Ele obedece .......professora.
Peça .......ela que venha me encontrar.
Vou .......terra dos meus tios.
(A) a - à - a - à
(B) à - a - a - à
(C) à - à - à - a
(D) a - a - à - a.
(E) a - a - a – à
QUESTÃO 6
Assinale a alternativa em que todas devem receber o acento de crase:
(A) as vezes – a esmo – a parte
(B) a esquerda – a espera de – a medida que
(C) a máquina – as vezes – a proporção que
(D) a espera de – a bala – as pressas
(E) a pé – a céu aberto – as escondidas
QUESTÃO 7
Indique a alternativa gramaticalmente incorreta:
(A) Deram duas horas.
(B) O relógio deu duas horas
(C) Tinha soado seis horas.
(D) Bateu uma hora.
(E) O sino bateu duas horas
QUESTÃO 8
Assinale a alternativa na qual todas as palavras são acentuadas corretamente:
(A) Linfócitos – células – perdôo – ínterim.
(B) Heroína – hífens – burguês – pôr.
(C) Difícil – raínha – jesuíta – ímprobo.
(D) Fóssil – látex – miúdo – maquinário.
(E) Ruím – feiúra – relê – chapéus.
QUESTÃO 9
Considere as frases a seguir:
I-Nunca vi um espetáculo mais grandioso.
II- Este é o carro menos ruim que eu tive.
III- Você vai ficar melhor mais a cada novo exame.
IV- O tempo está a cada dia mas ruim
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Marque a alternativa correta
(A) Apenas I e IV estão corretas.
(B) Apenas I e III estão corretas.
(C) Apenas II e IV estão corretas.
(D) Apenas I e II estão corretas.
(E) Apenas I está correta.
QUESTÃO 10
Julgue as frases:
I-Alugam-se salas.
II- Precisa-se de professores.
III-Vendem-se livros usados.
IV- Haviam pessoas descontentes na fila.
V- Fazem dois meses que não o vejo
Marque a alternativa correta
(A) Apenas I, II e III estão incorretas.
(B) Apenas II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas I, II e III estão corretas.
(D) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
(E) Apenas I, IV e V estão corretas.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
João, Paulo e Marcelo compraram uma pizza grande que veio dividida em 12 pedaços iguais, sendo
cinco pedaços de mussarela, sete pedaços de calabresa. João comeu um pedaço de mussarela, Paulo
e Marcelo comeram dois pedaços de mussarela cada. Quantos pedaços cada um deve comer de
calabresa para que todos tenham comido a mesma quantidade de pizza?
(A) 4 João, 2 Paulo, 2 Marcelo.
(B) 5 João, 1 Paulo,1 Marcelo.
(C) 3 João, 2 Paulo, 2 Marcelo
(D) 2 João, 3 Paulo, 3 Marcelo
(E) 2 João, 2 Paulo, 3 Marcelo
QUESTÃO 12
Um dado foi lançado duas vezes, obtendo-se os resultados 1 e 5. Sabendo-se que a soma de duas
faces opostas de dado sempre é 7, qual é a soma das faces que ficaram para baixo nos dois
lançamentos?
(A) 2
(B) 6.
(C) 7
(D) 8
(E) 9
QUESTÃO 13
Uma caixa retangular de 30 cm de comprimento, 8 cm de altura e 12cm de largura foi embrulhada
para presente e enfeitada com uma fita. Quantos centímetros de fita foram usados?
(A) 58
(B) 116
(C) 176
(D) 280
(E) 300
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QUESTÃO 14
Numa avenida retilínea há nove paradas de ônibus igualmente espaçadas. A distância entre a
segunda parada e a quarta é de 600m. Então a distância, em metros, entre a primeira e a última
parada é:
(A) 1.200
(B) 1.500
(C) 1.800
(D) 2.400
(E) 2.700
QUESTÃO 15
Um joalheiro utilizou 64% de uma barra de ouro de 50g para fazer duas pulseiras. Se as pulseiras
têm o mesmo “peso”, quantos gramas de ouro o joalheiro usou em cada uma?
(A) 32
(B) 28
(C) 26
(D) 18
(E) 16
QUESTÃO 16
Um candidato a uma das vagas disputadas em um concurso percebeu que precisava de 4 minutos
para responder e marcar no cartão resposta cada uma das 45 questões. Passado 2 horas desde o
início das provas havia respondido e marcado no cartão resposta, 20 questões. Quanto tempo
precisa dedicar a cada questão para respondê-las e marcá-las dentro do tempo previsto?
(A) 2 minutos e 24 segundos
(B) 3 minutos e 20 segundos
(C) 2 minutos e 40 segundos
(D) 3 minutos e 24 segundos
(E) 1 minuto
QUESTÃO 17
Um paciente está com pneumonia e precisa tomar antibióticos de 12 em 12 horas, antinflamatórios
de 8 em 8 horas e remédio para baixar a febre de 6 em 6 horas por quinze dias. Na primeira vez ele
tomou os três medicamentos juntos, às 18 hs do dia 22 de fevereiro de 2015. A última dose dos três
medicamentos juntos será às:
(A) 6 hs do dia 7 de março de 2015.
(B) 18 hs do dia 7 de março de 2015.
(C) 7 hs do dia 8 de março de 2015.
(D) 6 hs do dia 8 de março de 2015.
(E) 18 hs do dia 8 de março de 2015
QUESTÃO 18
A taxa anual de juros básico (Taxa Selic), determinada pelo governo brasileiro, vem aumentando
0,5%a cada mês desde setembro de 2004. Se, Em Janeiro de 2005, a Taxa Selic chegou a 18,25%,
seu valor em outubro de 2004 era de:
(A) 16,25%
(B) 16,50%
(C) 16,75%
(D) 17,25%
(E) 17,75%
QUESTÃO 19
O dono de uma lanchonete compra caixas com 50 empadas a 40,00 cada caixa. Se ele vende, em
média 115 empadas por dia a R$ 1,10 cada empada, o lucro médio diário que ele obtém com a
venda das empadas é em reais, de:
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(A) 30,00
(B) 32,40
(C) 34,50
(D) 38,40
(E) 46,50
QUESTÃO 20
Carla economizou uma certa quantia em janeiro. Em fevereiro, economizou R$20,00 a menos que
em janeiro; em março, conseguiu economizar o triplo do que guardou em fevereiro. Se acumulou o
total de R$ 420,00, Quanto economizou, em reais, no mês de Janeiro?
(A) 100,00
(B) 120,00
(C) 130,00
(D) 150,00
(E) 200,00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Entre as funções do Agente Comunitário de Saúde está o acolhimento. A definição de acolhimento
é:
(A) Modo de agir que dá atenção a todos que procuram os serviços, somente ouvindo suas
necessidades, percebendo aquilo que muitas vezes não é dito.
(B) Ficar ao lado da pessoa quando ela está com a saúde fragilizada.
(C) Ajudar a pessoa doente a tomar os remédios necessários.
(D) Visitar o indivíduo em casa, ajudando no que for preciso para sua reabilitação.
(E) Encaminhar gestantes para atendimento pré-natal.
QUESTÃO 22
Uma das funções do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é analisar o estado de saúde das pessoas,
identificando situações de risco e dando os devidos encaminhamentos. Analise as situações abaixo:
I. Bebês que nascem com menos de 2,5Kg e gestantes que fumam.
II. Gestantes que fizeram o pré-natal e crianças com mais de 2,5Kg.
III. Acamados e pessoas em situação de violência.
IV. Pessoas que precisam de cuidado integral, mas não possuem alguém da família que exerça essa
função.
São situações de risco de saúde as situações:
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I, II e III.
(D) I, II, III e IV.
(E) II,III e IV.
QUESTÃO 23
Sobre o mapeamento da micro área de cada Agente Comunitário de Saúde, assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) O mapeamento serve para conhecer as ruas e rios da cidade, ajudando a prefeitura e construir os
mapas do município.
(B) Serve também para marcar as micro áreas de risco.
(C) É útil para conhecer a realidade da comunidade e planejar como resolver os problemas de saúde
com mais eficácia.
(D) Também é usado para planejar as visitas de cada dia sem desperdício de tempo.
(E) É útil na demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços.
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QUESTÃO 24
Sobre educação em saúde, analise as afirmações a seguir:
I. A ação educativa é de responsabilidade somente do Agente Comunitário de Saúde.
II. Saber ouvir e acolher o discurso do outro, interagindo sem colocar juízo de valor e reconhecer as
características pessoais, emocionais e culturais das pessoas ou grupo é fundamental para o êxito do
trabalho.
III. 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.
IV. As ações educativas devem estimular o conhecimento e o cuidado de si mesmo.
Estão corretas as afirmações:
(A) I e IV.
(B) I, II e III.
(C) II e III.
(D) II, III e IV.
(E) I e III.
QUESTÃO 25
São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), previstos no artigo 198 da
Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.080/1990, exceto:
(A) Universalidade.
(B) Solidariedade.
(C) Integralidade.
(D) Equidade.
(E) Direito a informação.
QUESTÃO 26
Consiste em uma ação proposta pelo ministério da saúde para controle do diabetes mellitus:
(A) Estímulo à ingestão de alimentos que contenham sacarose, suspensão da ingestão de álcool
prática de exercícios físicos;
(B) Redução de peso em pacientes obesos ou com sobrepeso, suspensão da ingestão de álcool
alimentos que contenha sacarose e prática de exercícios físicos;
(C) Redução de peso em pacientes obesos ou com sobrepeso, suspensão da ingestão de álcool
alimentos que contenha sacarose e diminuição da prática de exercícios físicos;
(D) Estímulo à ingestão de alimentos que contenham sacarose, suspensão da ingestão de álcool
diminuição da prática de exercícios físicos;
(E) Redução de peso em pacientes obesos ou com sobrepeso, permitindo a ingestão de álcool
desestimulando a prática de exercícios físicos;

e
e
e
e
e

QUESTÃO 27
Para promover o acesso universal e igualitário, foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS,
conforme indicado no artigo 198 da Constituição Federal. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes, exceto:
(A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
(B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
(C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
(D) Centralização com exclusão, sem prejuízos dos serviços sociais.
(E) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 28
São atribuições do Agente Comunitário de Saúde para o cuidado aos usuários trabalhadores,
exceto:
(A) Identificar e registrar na ficha “A” o lugar em que as pessoas trabalham e as situações de trabalho
de todos os membros da família.
(B) Realizar ações de saúde para evitar que o trabalhador procure o médico.
(C) Orientar de forma ética o trabalhador sobre os riscos e perigos à sua saúde e sobre a garantia de
direitos previdenciários, trabalhistas e sociais.
(D) Realizar registro das informações sobre doenças e acidentes relacionados ao trabalho e repassar
essas informações a equipe.
(E) Identificar e mapear as atividades produtivas instaladas no território de atuação das equipes.
QUESTÃO 29
Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas: “Ao nascer, o bebê recebe a vacina
_________, dose ___________ que imuniza formas graves como ______________ e a 1ª dose de
_______________.”
(A) DPT – BCG/ID – única – sarampo
(B) BCG/ID – única – tuberculose – hepatite B
(C) BCG/ID – dupla – hepatite B – rubéola
(D) BCG/ID – única – sarampo – hepatite A
(E) N.D.A
QUESTÃO 30
A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
São linhas de ação da política de atendimento, exceto:
(A) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem.
(B) Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em
hospitais e instituições de longa permanência.
(C) Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade
no atendimento do idoso.
(D) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos.
(E) Destituição do vínculo familiar.
QUESTÃO 31
Preencha as lacunas: O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi criado em______,
pelo (a)______, visando contribuir para uma melhor qualidade de vida.
(A) Junho de 1990 – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
(B) Junho de 1991 - Ministério da Saúde.
(C) Junho de 1992 – Fundação Nacional de Saúde.
(D) Julho de 1991 - Fundo Nacional de Saúde.
(E) Julho de 1992 – Departamento Nacional de Auditoria do SUS.

QUESTÃO 32
Doença sexualmente transmitida pela bactéria Treponema pallidum, é uma doença com evolução
crônica (lenta) com surgimento de um cancro duro (lesão) nos órgãos genitais e posterior
aparecimento de lesões espalhadas pelo corpo. Quando generalizada, causa complicações
cardiovasculares e nervosas, desencadeando nas mulheres o aborto ou o parto prematuro. Esse
conceito refere-se a:
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gonorreia
Tricomoníase
Clamídia
AIDS
Sífilis

QUESTÃO 33
No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), estão incluídas ações:
I- De vigilância sanitária.
II- De vigilância epidemiológica.
III- De saúde do trabalhador.
IV- Descentralização em saúde da mulher, criança e idoso.
Assinale a alternativa que contém as ações que estão incluídas no campo do SUS:
(A) Apenas II, III e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) Apenas I, II e III.
QUESTÃO 34
Qual é o sistema de informação utilizado pela equipe de Estratégia de Saúde da família/ESF para
cadastrar e acompanhar as famílias de sua área de abrangência?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC).
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).
Sistema de Informação Ambulatorial (SIA).
Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional (SISVAN).

QUESTÃO 35
A visita domiciliar é uma atividade utilizada com o intuito de subsidiar a intervenção no processo
de saúde-doença de indivíduos ou no planejamento de ações visando à promoção da saúde da
coletividade. Sobre as vantagens das visitas domiciliares coloque verdadeiro (V) ou falso (F) e
assinale a alternativa correta.
( ) Limitação dos encontros devido ao horário de trabalho e os afazeres domésticos.
( ) Melhor relacionamento do grupo familiar com o profissional de saúde.
( ) Liberdade para expor os mais variados problemas.
( ) Método dispendioso e de pouco alcance a uma parcela numericamente maior da população.
(A) FFVV
(B) FVVF
(C) FVFF
(D) VVFV
(E) FFFV

QUESTÃO 36
Qual é o número máximo de pessoas atendidas por um ACS e qual o número adequado de ACS por
Equipe de Saúde da Família, em conformidade com a Portaria MS/GM Nº 2.488, de 21 de outubro
de 2011?
(A) O número máximo é de 850 pessoas atendidas por ACS e de 14 ACS por equipe de Saúde da
Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
(B) O número máximo é de 750 pessoas atendidas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da
Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
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(C) O número máximo é de 650 pessoas atendidas por ACS e de 10 ACS por equipe de Saúde da
Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
(D) O número máximo é de 550 pessoas atendidas por ACS e de 08 ACS por equipe de Saúde da
Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
(E) O número máximo é de 450 pessoas atendidas por ACS e de 06 ACS por equipe de Saúde da
Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
QUESTÃO 37
Uma paciente comparece a uma unidade de saúde para tratar de um ferimento. A técnica de
enfermagem que a atende percebe que ela aparenta ter sobrepeso e a convida a participar do
“grupo de caminhada” da unidade. Essa conduta traduz o seguinte princípio do Sistema Único de
Saúde:
(A) Universalidade
(B) Integralidade
(C) Descentralização
(D) Hierarquização
(E) Equidade
QUESTÃO 38
A notificação compulsória de doenças, agravos e eventos em saúde é obrigatória:
(A) Aos responsáveis por estabelecimentos de saúde, contanto que sejam públicos.
(B) Apenas aos médicos e enfermeiros.
(C) A todos os profissionais de saúde.
(D) Aos responsáveis por organizações de ensino, apenas quando se tratar de instituição privada.
(E) Exclusivamente aos laboratórios de saúde pública.
QUESTÃO 39
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é alimentado, principalmente, pela
notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças
de notificação compulsória. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que NÃO é um agravo
de Notificação Compulsória Imediata:
(A) Sarampo
(B) Caso suspeito de Cólera
(C) Óbito por Dengue
(D) Febre Amarela
(E) Febre Maculosa
QUESTÃO 40
Em pacientes diagnosticados com Hanseníase, deve-se realizar a investigação epidemiológica dos
contatos. Essa investigação tem por finalidade:
(A) Disseminar a doença na comunidade.
(B) Vacinar toda a população da micro área contra a hanseníase.
(C) Medicar todas as pessoas que tiveram contato com o doente nos últimos meses.
(D) O levantamento de suspeitos em uma região de saúde.
(E) A descoberta de casos entre os contatos intradomiciliares.
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