
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 06/11/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI 

EDITAL 001/2022 

 

CARGO: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 

 
Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer? 
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Após comprar frutas, legumes e verduras, você é daquele tipo que come imediatamente ou daqueles 
que preferem lavar antes de consumir? 

Nos últimos anos, uma conscientização maior em relação aos germes deixou muitos de nós 
cautelosos com a limpeza dos alimentos frescos — e agora há vários produtos de higienização no mercado 
para ajudar nesse trabalho. 

Mas, em primeiro lugar, será que realmente precisamos lavar alguma fruta, legume ou verdura? 
A resposta é sim, de acordo com o cientista de alimentos Stuart Farrimond. 
―A coisa certa a fazer é lavar suas frutas, legumes e verduras porque pode haver muitos patógenos 

nocivos e perigosos, bactérias que podem ser prejudiciais‖, afirmou o especialista ao programa de rádio 
Mornings, da BBC. 

―Você não sabe quem manuseou isso, você não sabe quais bactérias e quais germes estão no solo e 
até mesmo se foi lavado antes de chegar ao supermercado." 

Farrimond lembra que vale a pena lavar frutas, legumes e verduras porque pode haver resíduos 
remanescentes de pesticidas em suas superfícies. 

―Algumas frutas como laranja e melão, por exemplo, não importa o que você faça, ainda haverá 
agrotóxicos dentro delas, o que é meio deprimente. Os pesticidas que pulverizam sobre eles são chamados de 
sistêmicos, então passam por toda a planta, e por isso estão no seu interior.‖ 

―Coisas como uvas, morangos, folhas de salada, vão ter alguns resíduos de pesticidas na superfície. E 
então [nestes casos] vale a pena lavar porque você vai conseguir tirar um pouco.‖ 

Com inúmeros produtos no mercado, será que vale a pena investir em uma ajudinha extra para se 
livrar dos germes? 

De acordo com Farrimond, não. 
―Não use nenhum tipo de spray ou qualquer tipo de sabão... Porque isso, na verdade, está 

adicionando mais produtos químicos às suas frutas, legumes e verduras‖, adverte. 
―Da mesma forma que você não gostaria de usar detergente na maçã, porque quando você come, 

pode sentir um pouco o gosto de detergente." 
―Você não precisa de mais nada além de água corrente e esfregar o produto.‖ 
Se o alimento for consumido cru, algumas instituições, como o Ministério da Saúde, recomendam 

mergulhá-los numa bacia que tenha uma mistura de água e hipoclorito de sódio por cerca de 15 minutos. 
Depois, basta lavar em água corrente e secar antes de comer ou de guardar na despensa ou na geladeira, 
dependendo do alimento. 

Para cada litro d‘água deve-se acrescentar uma colher de sopa de hipoclorito, orientam os 
especialistas. 

Você pode encontrar esse produto à venda em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Ele 
também está disponível gratuitamente em alguns postos de saúde. 

Esse rito de limpeza não precisa ser seguido à risca nos vegetais que são descascados e cozidos, 
como a batata e a mandioca. O próprio fogo já vai eliminar os micro-organismos potencialmente danosos. 

Muitas vezes, os produtos frescos são rotulados como ―lavados e prontos para comer‖ — nestes 
casos, será que realmente precisamos colocá-los embaixo da torneira também? 

―Nós provavelmente deveríamos‖, recomenda Farrimond. 
Ele observa que não podemos saber se a lavagem foi realizada em ambiente estéril ou se o item foi 

colocado na água e manuseado novamente. 
―Se você quer ter segurança, eu diria que lave‖, acrescenta. 
―Em última análise, lavar vai te ajudar, [embora] não elimine todos os riscos de tudo.‖ 

 
Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer?. Disponível em: Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer? - 

BBC News Brasil /. Acesso em 30 de agosto de 2022 (com alterações). 
  
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/como-escolher-higienizar-e-armazenar-frutas-verduras-e-legumes
https://www.bbc.com/portuguese/geral-62462529
https://www.bbc.com/portuguese/geral-62462529
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01. É possível afirmar, a partir da leitura do texto, que  
 

(A) não adianta em nada lavar laranja e melão, pois sempre estarão contaminados, até mesmo externamente. 
(B) os produtos com o rótulo "lavados e prontos para comer" não devem ser lavados em hipótese alguma, pois 

já estão prontos para o consumo. 
(C) apenas uvas, morangos, folhas de salada devem ser lavados, pois somente deles se podem extrair 

resíduos. 
(D) a ação de lavar os alimentos é importante, ainda que não haja a eliminação de todos os riscos. 
(E) a batata e a mandioca, ainda que descascadas e cozidas, não podem prescindir dos ritos de limpeza. 

 
02. A partir do trecho ―Nos últimos anos, uma conscientização maior em relação aos germes deixou muitos de nós 

cautelosos com a limpeza dos alimentos frescos — e agora há vários produtos de higienização no mercado para 
ajudar nesse trabalho‖ (linhas 03 a 05), julgue os itens abaixo: 

 
I. A vírgula após o vocábulo ‗anos‘ se justifica porquanto separa uma expressão adverbial de tempo; 
II. A troca do vocábulo ‗germes‘ pelo vocábulo ‗bactérias‘ exigiria o uso do acento grave antes deste; 
III. A troca da forma verbal ‗há‘ pelo verbo ‗existir‘ exigiria a flexão de número plural para este último. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
03. O pronome ‗isso‘ (linha 11) refere-se a: 
 

(A) ―muitos patógenos nocivos e perigosos‖. 
(B) ―bactérias que podem ser prejudiciais‖. 
(C) ―suas frutas, legumes e verduras‖. 
(D) ―A coisa certa a fazer é lavar‖. 
(E) ―especialista ao programa de rádio Mornings‖. 

 
04. Levando-se em conta o trecho ――Não use nenhum tipo de spray ou qualquer tipo de sabão... Porque isso, na 

verdade, está adicionando mais produtos químicos às suas frutas, legumes e verduras‖, adverte‖ (linhas 23 e 
24), julgue os itens abaixo: 

 
I. As reticências no trecho podem ser substituídas por uma vírgula, sem a necessidade de qualquer outra 

alteração no trecho; 
II. O pronome ‗isso‘ se refere especificamente ao trecho ‗qualquer tipo de sabão, uma vez que é a expressão 

mais próxima do pronome; 
III. O uso do acento grave está incorretamente empregado, uma vez que não se pode usá-lo antes de pronome 

possessivo. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
05. A recorrência ao nome de ‗Stuart Farrimond‘ (‗Farrimond‘) confere ao texto 
 

(A) um caráter opinativo. 
(B) um caráter descritivo. 
(C) um caráter narrativo. 
(D) um caráter de autoridade. 
(E) um caráter apelativo. 
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06. A paráfrase para o trecho ―Você pode encontrar esse produto à venda em feiras livres, supermercados, 
farmácias e hortifrutis. Ele também está disponível gratuitamente em alguns postos de saúde‖ (linhas 34 e 35) 
que mais se aproxima do sentido original e que mantém a correção gramatical é: 

 
(A) A gente pode encontrar esse produto à venda em diversos espaços públicos, nos quais também estão 

disponíveis gratuitamente em alguns postos de saúde. 
(B) É possível encontrar esse produto à venda em alguns estabelecimentos comerciais. Tal produto também 

está disponível, sem custos, em alguns postos de saúde. 
(C) Todos nós podemos encontrar esse produto à venda em atividades comerciais. Ele também está disponível 

de graça em muitos postos de saúde. 
(D) Tu compras esse produto em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Ele também, está 

disponível gratuitamente em alguns postos de saúde. 
(E) Você encontra esse produto na venda em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Esse produto 

também, é oferecido gratuitamente em alguns postos de saúde.  
 
07. A partir do trecho ―Se o alimento for consumido cru, algumas instituições, como o Ministério da Saúde, 

recomendam mergulhá-los numa bacia que tenha uma mistura de água e hipoclorito de sódio por cerca de 15 
minutos‖ (linhas 28 e 29), julgue os itens abaixo: 

 
I. A troca do vocábulo ‗Se‘ por ‗Quando‘ não altera o sentido do enunciado; 
II. A forma verbal ‗recomendam‘ deveria estar no singular, pois concorda com ‗Ministério da Saúde‘; 
III. O vocábulo ‗que‘ pode ser trocado, sem prejuízo sintático-semântico, por ‗na qual‘. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
08. A partir do trecho ―Esse rito de limpeza não precisa ser seguido à risca nos vegetais que são descascados e 

cozidos, como a batata e a mandioca‖ (linhas 36 e 37), julgue os itens abaixo: 
 

I. Se fosse utilizada uma vírgula antes do pronome ‗que‘, não haveria nenhuma mudança de sentido; 
II. A vírgula utilizada depois da palavra ‗cozidos‘ tem valor semântico exemplificativo; 
III. A alteração de número singular para plural da palavra ‗limpeza‘ exigiria alteração na concordância da forma 

verbal ‗precisa‘. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
09. A palavra abaixo que segue a mesma regra de acentuação da palavra ‗estéril‘ (linha 41) é: 
 

(A) ‗bactérias‘ (linha 09). 
(B) ‗até‘ (linha 12). 
(C) ‗Ministério‘ (linha 28). 
(D) ‗disponível‘ (linha 35). 
(E) ‗também‘ (linha 35). 

 
10. A expressão ―ambiente estéril‖ (linha 41) significa no contexto em que ocorre: 
 

(A) ambiente infértil. 
(B) ambiente improdutivo. 
(C) ambiente árido. 
(D) ambiente infecundo. 
(E) ambiente asséptico. 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/como-escolher-higienizar-e-armazenar-frutas-verduras-e-legumes
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11. ―No SUS, a diretriz que corresponde a distribuição de poder político, de responsabilidades e de recursos da 

esfera federal para a estadual e municipal, tendo como objetivo a consolidação dos princípios e diretrizes do 

SUS‖. O enunciado refere-se a uma diretriz do SUS, marque a opção CORRETA: 

 

(A) Acolhimento. 

(B) Regionalização e hierarquização. 

(C) Descentralização. 

(D) Participação da comunidade. 

(E) Defesa dos direitos dos usuários. 

 

12. A Política Nacional de Humanização (PNH) estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários 

para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes 

produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e à corresponsabilidade dos 

profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. Considerando os princípios e diretrizes 

que norteiam a PNH, marque a opção INCORRETA: 

 

(A) Transversalidade. 

(B) Dissociabilidade entre atenção e gestão. 

(C) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

(D) Acolhimento. 

(E) Clínica ampliada e compartilhada. 

 

13. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores 

envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como 

movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Considerando os 

princípios da Atenção Básica, associe as colunas: 

 

I – Universalidade (    ) é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às 

necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e 

manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da 

reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos. 

(    ) possibilita o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 

Rede de Atenção à Saúde - RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e 

promovendo a vinculação e a corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. 

(    ) oferta de cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde 

e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à 

saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. 

II – Equidade 

III - Integralidade 

 

Marque a opção com a sequência CORRETA. 

 

(A) I, II e III. 

(B) II, I e III. 

(C) III, I e II. 

(D) I, III e II. 

(E) III, II e I. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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14. Considerando o princípio de equidade do SUS, marque a opção CORRETA: 

 

(A) Os serviços de saúde devem ter caráter preventivo. 

(B) O reconhecimento da pluralidade e a da diversidade da condição humana nas suas necessidades e nas 

suas potencialidades é a concepção de um espaço regulador das diferenças. 

(C) Os serviços de saúde devem ter caráter curativo. 

(D) A saúde é um direito individual garantido mediante pagamento e respectiva cobertura. 

(E) O princípio apresenta-se apenas como o direito à saúde garantido mediante políticas públicas, sem 

considerar alimentação, educação e habitação. 

 

15. As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas 

específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas 

e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou 

do Distrito Federal. Considerando as atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na 

Atenção Básica, analise as formulações abaixo e marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 

 

(      ) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 

grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

(      ) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, exceto 

aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como na oferta 

nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB. 

(      ) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras 

doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local, 

considerando tais ocorrências para o planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação em 

saúde no território. 

(      ) Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados/compensados com algum 

grau de dependência para as atividades da vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade 

Básica de Saúde. 

 

Marque a opção com a sequência CORRETA. 

 

(A) V, F, V e V. 

(B) F, F, V e V. 

(C) V, V, F e F. 

(D) F, V, V e V. 

(E) F, F, F e V. 

 

16. Referente às diretrizes gerais para a implementação da PNH nos diferentes níveis de atenção, marque a opção 

INCORRETA: 

 

(A) Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os profissionais e a 

administração, promovendo a gestão participativa.  

(B) Implementar um sistema de comunicação e de informação que promova o autodesenvolvimento e reduza o 

compromisso social dos trabalhadores de saúde. 

(C) Estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de medicamentos, eliminando ações 

intervencionistas desnecessárias. 

(D) Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes 

práticas terapêuticas e corresponsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção 

de saúde. 

(E) Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, respeitando a privacidade e promovendo uma ambiência 

acolhedora e confortável. 
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17. Os valores e os princípios configuram-se como expressões fundamentais de todas as práticas e ações no campo 

de atuação da promoção da saúde. Considerando os valores e princípios da Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS), marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 

(      ) Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da 

saúde e da vida. 

(      ) Considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a 

corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua 

concretização. 

(      ) Adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a 

intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade. 

 

Marque a opção com a sequência CORRETA. 
 

(A) V, F e V. 

(B) F, F e V. 

(C) V, F e F. 

(D) F, F e F. 

(E) V, V e V. 

 

18. Referente às iniciativas e às ações do ―Pactos em Defesa do SUS‖, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e pelo desenvolvimento da cidadania, tendo a 

questão da saúde como um direito secundário. 

(B) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, somente nos limites institucionais do SUS. 

(C) Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, exceto os que lutam pelos direitos da 

saúde e cidadania. 

(D) Aprovação do orçamento do SUS, composto somente pelos orçamentos dos Estados e Municípios, 

explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde de acordo com a 

Constituição Federal. 

(E) Estabelecimento através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, a promoção da cidadania e a 

garantia de financiamento. 
 

19. O Pacto de Gestão do SUS estabelece os blocos de financiamento para custeio. Considerando o bloco das 

estratégias compostas pela ―Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal, Compensação de 

Especificidades Regionais, Fator de Incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas e Incentivo à Saúde no 

Sistema Penitenciário‖, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Assistência Farmacêutica. 

(B) Atenção da Média e Alta Complexidade. 

(C) Vigilância em Saúde. 

(D) Atenção Básica. 

(E) Gestão do SUS. 
 

20. De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), considere as atividades que são 

competências comuns a todas as esferas do setor Saúde e marque a opção CORRETA: 
 

(A) Promover a articulação com os estados e com os municípios para o apoio à implantação e à implementação 

da PNPS. 

(B) Promover a articulação com os municípios para apoio à implantação e à implementação da PNPS. 

(C) Apresentar, no Conselho Municipal de Saúde, estratégias, programas, planos e projetos de promoção da 

saúde. 

(D) Fomentar normas e regulamentos para o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável em ambientes, 

comunidades, municípios e territórios. 

(E) Implantar e implementar a PNPS, no âmbito do seu território, respeitando as especificidades locorregionais. 
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21. Nas áreas de atuação das Unidades Básicas de Saúde, algumas pessoas podem ainda não possuir documentos 

básicos de cidadania. Isso faz com que esses brasileiros deixem de exercer direitos e deveres, ter acesso a 

oportunidades e até mesmo aos programas sociais do governo. Uma possível atribuição do agente comunitário 

de saúde é fornecer informações sobre esses direitos e deveres. Sobre esses documentos, identifique a opção 

CORRETA: 
 

(A) A Declaração de Nascido Vivo é o documento que é emitido pelo Ministério da Saúde. 

(B) O Registro Civil de Nascimento (RCN) é realizado pelo cartório e fica no cartório. 

(C) A Certidão de Nascimento é realizada pelo cartório e entregue para a pessoa que fez o nascimento do 

bebê. 

(D) O Registro Civil de Nascimento é feito no momento do parto. 

(E) A Certidão de Nascimento é fornecida pelos cartórios e o pagamento deve ser feito na hora do seu 

recebimento. 
 

22. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica e as atribuições, competências e habilidades do agente 

comunitário de saúde (ACS), algumas atividades poderão ser consideradas atividades do ACS, a serem 

realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, 

após treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação. 

Identifique uma dessas atividades: 
 

(A) Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de ganhar maior financiamento pessoal. 

(B) Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos 

diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na 

Atenção Básica. 

(C) Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de 

doenças. 

(D) Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos. 

(E) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem. 
 

23. As gestantes da comunidade devem ser acompanhadas conforme protocolos vigentes para o pré-natal, 

desenvolvidos pelo Ministério da Saúde do Brasil. Identifique a opção CORRETA sobre as possíveis atividades 

realizadas e informações que podem ser repassadas pelo agente comunitário de saúde: 
 

(A) A consulta agendada da gestante dentro ou fora do pré-natal é de responsabilidade da gestante e a equipe 

não tem obrigação de lembrá-la ou orientá-la. 

(B) A mortalidade no parto e puerpério acontecem e não há muito o que fazer para evitá-la. 

(C) O pré natal ajuda na detecção de doenças, mas não diminui o número de recém-nascidos de baixo peso. 

(D) A busca ativa da gestante faltosa às consultas de pré-natal pode contribuir para reduzir a mortalidade de 

recém-nascidos. 

(E) A orientação de levar o cartão da gestante e um documento de identificação pode ser a principal causa de 

prevenção de doenças na hora do parto. 
 

24. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica e as atribuições, competências e habilidades do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), identifique a opção que melhor representa uma atribuição específica do ACS: 
 

(A) Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético. 

(B) Realizar consulta ou solicitar exames. 

(C) Executar pequenos procedimentos cirúrgicos ou prescrever medicações conforme protocolos. 

(D) Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo 

ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. 

(E) Informar, sempre por escrito, os usuários sobre as datas e os horários de consultas e de exames 

agendados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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25. Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) são locais de orientação, testagem e aconselhamento 

voltados para as infecções sexualmente transmissíveis, resguardando o sigilo, a confidencialidade e o respeito 

às diferenças. Identifique a opção CORRETA sobre a relação do agente comunitário frente à temática: 

 

(A) Orientar para o uso da camisinha masculina ou feminina na maioria das relações sexuais de risco. 

(B) Orientar sobre locais que ofereçam testagem para o HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C, profilaxia pós-

exposição sexual (PEP). 

(C) Orientar para compartilhar seringas e agulhas. 

(D) Conversar com o adolescente sobre a importância de fazer sexo seguro é responsabilidade exclusiva da 

família. 

(E) Identificar pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade, respeitando o direito de privacidade e 

dificultando o vínculo com o serviço de saúde. 

 

26. Sobre os cuidados que o Agente Comunitário de Saúde deve ter durante acompanhamento de pré-natal, 

identifique a opção INCORRETA. 

 

(A) Acompanhar se a gestante está indo às consultas de pré-natal. 

(B) Realizar a busca ativa da gestante faltosa às consultas de pré-natal. 

(C) Verificar o cartão de vacinação a fim de saber se a vacina contra Zika foi realizada. 

(D) Perguntar sobre a realização dos exames, esclarecendo sobre a importância deles. 

(E) Verificar com a gestante se a próxima consulta está agendada, independentemente da idade gestacional. 

 

27. Na atenção básica, é importante a orientação às famílias, incluindo idosos, para manter alguns números de 

telefone em local de fácil acesso. Identifique a opção CORRETA para a maioria das regiões do Brasil: 

 

(A) Polícia – 180; Central de Atendimento à Mulher – 190; SAMU – 192 (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência); Corpo de Bombeiros – 193. 

(B) Central de Atendimento à Mulher – 180; SAMU – 190 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); Polícia– 

192; Corpo de Bombeiros – 193. 

(C) Central de Atendimento à Mulher – 180; SAMU – 190 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); Polícia– 

192; Corpo de Bombeiros – 193. 

(D) Central de Atendimento à Mulher – 180; Corpo de Bombeiros – 190; SAMU – 192 (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência); Polícia – 193. 

(E) Central de Atendimento à Mulher – 180; Polícia – 190; SAMU– 192 (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência); Corpo de Bombeiros – 193. 

 

28. Sobre saúde mental no âmbito do SUS e os objetivos e tipos dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

identifique a opção CORRETA: 

 

(A) O CAPS é um serviço de saúde aberto a depender da Secretaria Municipal de Saúde. 

(B) O CAPS é um local de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, 

neuroses graves e persistentes e demais quadros que justifiquem sua permanência num dispositivo de 

atenção diária, personalizado e promotor da vida. 

(C) Cada CAPS atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento 

psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, excluindo aqueles relacionados ao uso 

de substâncias psicoativas. 

(D) Os CAPS proporcionam serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo 

feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde 

mental. 

(E) Todo CAPS atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico 

decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas. 
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29. A diarreia é uma das importantes causas de adoecimento e morte no Brasil e está diretamente relacionada às 

precárias condições de vida e saúde dos indivíduos. Identifique a opção correta sobre o papel do agente 

comunitário de saúde nessa temática: 
 

(A) Identificar os casos, encaminhá-los à Unidade Básica de Saúde, diagnosticar e tratar. 

(B) Identificar sinais e/ou situações de risco em casos de diarreias. 

(C) Realizar o tratamento da água para consumo humano, o destino dos dejetos e o lixo residencial. 

(D) Compartilhar com a população cuidados sobre a doença, seus sinais e sintomas, riscos sobre as formas de 

transmissão, mesmo que através de vídeos de procedência duvidosa por celular. 

(E) Atuar como agente mobilizador da comunidade, sem parceria com as lideranças comunitárias chamando 

atenção das pessoas para a importância da participação de todos em campanhas e mutirões no combate às 

doenças diarreicas agudas. 
 

30. O prolongamento da hiperglicemia (altas taxas de açúcar no sangue) pode causar sérios danos à saúde. Sobre o 

papel do ACS junto às pessoas que não têm o diagnóstico de diabetes, mas possuem fatores de risco, marque 

verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção com a sequência 

CORRETA.  
 

(    ) Identificar, na área de atuação, a partir dos fatores de risco, membros da comunidade com maior risco 

para diabetes, orientando-os a procurar a Unidade Básica de Saúde para avaliação.  

(    ) Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, baseados em frutas, verduras, derivados de leite 

desnatado. 

(    ) Orientar a redução ou o abandono do consumo de bebidas alcoólicas, assim como a redução/eliminação 

do tabagismo. 

(    ) Estimular essas pessoas a uma visita à Unidade Básica de Saúde, pois apenas o médico e/ou enfermeira 

podem orientar sobre as medidas de prevenção. 

(    ) Orientar essas pessoas sobre as medidas de prevenção e esclarecer à comunidade, por meio de ações  
 

(A) F; F; V; V e F.  

(B) F; V; F; V e V.  

(C) V; F; V; F e F.  

(D) V; V; V; F e V.  

(E) V; V; V; V e F. 
 

31. Diante dos procedimentos gerais para a vacinação, os entes da federação devem ter competências 

complementares. Dentre as opções abaixo, identifique a de competência prioritária da Secretaria Municipal de 

Saúde: 
 

(A) Realização de pesquisas de eficácia e efetividade dos imunobiológicos. 

(B) Administração de doses das vacinas na população-alvo e notificação e registro de doses aplicadas. 

(C) Análise da cobertura vacinal e assessoria técnica aos outros entes federativos. 

(D) Analise de situação de risco e distribuição dos imunobiológicos para os municípios. 

(E) Consolidação dos dados de doses aplicadas e taxa de abandono. 
 

32. Doença infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente os 

pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Sobre a Tuberculose, identifique a opção 

INCORRETA. 
 

(A) É uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria. 

(B) É uma doença cujo principal reservatório é o ser humano. 

(C) É uma doença de transmissão vetorial, facilmente transmitida de pessoa para pessoa. 

(D) A presença de cicatriz de vacinação BCG não quer dizer que a pessoa não vá ter tuberculose, pois a vacina 

é destinada a prevenir as manifestações graves da doença. 

(E) Pessoas vivendo com o HIV ou em situações de rua têm maior risco de adoecimento por Tuberculose.  
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33. Doença parasitária, de evolução crônica, cuja magnitude da prevalência, severidade das formas clínicas e a 

evolução a caracterizam como um importante problema de saúde pública no país. O ser humano adquire a 

infecção por meio da penetração ativa da cercária na pele.  Essa descrição refere-se: 
 

(A) Leptospirose. 

(B) Esquistossomose. 

(C) Febre do Nilo Ocidental. 

(D) Doença de Chagas. 

(E) Malária. 

 
34. Medir a pressão regularmente é uma boa maneira de diagnosticar a hipertensão arterial. Pessoas acima de 20 

anos de idade devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver hipertensos na família, deve-se 

medir no mínimo duas vezes por ano. Assinale a opção que apresenta fatores de risco para a Hipertensão 

Arterial: 
 

(A) Fumantes, sedentários, praticantes de atividade física regularmente e familiares hipertensos. 

(B) Excesso de peso, pessoas que verificam regularmente a pressão arterial e familiares hipertensos. 

(C) Familiares hipertensos, elevado consumo de sal e bebida alcoólica e pessoas com hábitos de vida 

saudável. 

(D) Pessoas que aderem ao tratamento, fumantes e familiares de hábitos de vida saudável. 

(E) Excesso de peso, elevado consumo de sal e familiares hipertensos. 

 

35. O excesso de glicose pode causar danos ao sistema imunológico, aumentando o risco da pessoa com diabetes 

contrair algum tipo de infecção. O alto índice de açúcar no sangue também dificulta a circulação sanguínea. Nos 

casos de Diabetes Mellitus, é aconselhável:  

 

(A) Deixar de se privar com relação ao consumo de açúcares e ao uso regular dos medicamentos. 

(B) Cuidar da saúde e do corpo com atenção redobrada para extremidades, especialmente os pés. 

(C) Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida desregulados. 

(D) Participar de grupos de caminhada é desaconselhado entre casos de Diabetes Mellitus. 

(E) Fazer acompanhamento da glicemia conforme orientação dos vizinhos. 

 
36. A dengue é uma doença endêmica no estado do Piauí, com maior incidência dos casos em meados do mês de 

maio. Sobre a doença, marque a afirmação CORRETA: 
 

(A) É causada por bactérias, geralmente com febre baixa e dor articular intensa. 

(B) Tem como microrganismo causador o Aedes aegypti, geralmente com manchas vermelhas na pele e febre 

alta. 

(C) É causada por bactérias geralmente, com febre maior que 38ºC e podendo estar presente dor articular e 

sangramento de mucosa. 

(D) É causada por vírus geralmente, com febre maior que 38ºC. Dor abdominal intensa e contínua, vômitos 

persistentes e sangramento de mucosa são sinais de alarme. 

(E) É causada por vírus, geralmente com febre menor que 38ºC. Dor abdominal, manchas vermelhas na pele e 

vômitos são sinais de alarme. 

 

37. Um paciente compareceu à Unidade de Saúde e informou que apresentava manchas e alterações de 

sensibilidade da pele. Ao realizar-se o diagnóstico laboratorial, foi identificado a presença de bacilos, bactéria em 

forma de bastão. Foi indicado que existe tratamento e que é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Assinale a 

opção que indica uma doença que o usuário do sistema de saúde pode estar apresentando: 
 

(A) Sarampo. 

(B) Dengue. 

(C) Tuberculose. 

(D) Hanseníase. 

(E) COVID-19. 
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38. Os mosquitos vetores dos agentes etiológicos são conhecidos popularmente como ―muriçoca‖, ―mosquito prego‖, 

―suvela‖, ―pernilongo‖ e ―carapanã‖. Esses mosquitos pertencem à ordem Diptera, família Culicidae, subfamília 

Anophelinae, tribo Anophelini e gênero Anopheles. De 2007 a 2021, foram notificados 2.846 casos dessa doença 

no Piauí, sendo que apenas 6,25% eram casos que tinham o estado como provável local de infecção e 75,84% 

apresentaram pesquisa de Plasmodium positiva. Identifique, dentre as opções abaixo, a que melhor identifica a 

doença comentada acima. 

 

(A) Malária, endêmica no Piauí. 

(B) Malária, não endêmica no Piauí. 

(C) Leishmaniose, endêmica no Piauí. 

(D) Chagas, endêmica no Piauí. 

(E) Leishmaniose cutânea, não endêmica no Piauí. 

 

39. Acerca dos sinais e sintomas das arboviroses, assinale a opção CORRETA: 

 

(A) No caso da Chikungunya, as manifestações são as mais discretas entre as três arboviroses, sendo alguns 

dos sintomas: febre geralmente baixa, manchas no corpo e mal-estar. 

(B) No caso da Dengue, os sintomas mais comuns são febre alta, dor no corpo (muscular e/ou articulações), 

dor na cabeça e atrás dos olhos, além de erupções na pele. 

(C) No caso da Zika, além da febre intensa, há dor, principalmente nas articulações, podendo ocorrer ainda 

lesões na pele. 

(D) Em todos os casos, há o que chamamos de ―sinais de alarme‖: formas mais graves com sintomas como 

febre muito alta, manchas vermelhas, coceira e vermelhidão nos olhos com sangramento. 

(E) No caso da Febre do Nilo Ocidental, os sintomas mais comuns são febre alta, dor no corpo, microcefalia, 

dor na cabeça e atrás dos olhos, além de erupções na pele. 

 

40. Sobre a pandemia de COVID-19 e seus impactos, identifique a opção CORRETA: 

 

(A) A pandemia de COVID-19, ao se tornar endemia, deixa de vez de ser um problema de saúde. 

(B) A pandemia de COVID-19 aponta para a dispensabilidade do Sistema Único de Saúde. 

(C) A pandemia de COVID-19, causada pelo protozoário SARS-Cov-2, desafiou a universalidade do sistema de 

saúde. 

(D) A pandemia de COVID-19, causada pela bactéria SARS-Cov-2, pode ser tratada com azitromicina. 

(E) Na pandemia de COVID-19, assim como com relação às vacinas, os medicamentos para tratamento da 

doença também podem ser aprovados por meio do uso emergencial. 

 

41. Dentre as metas de coberturas vacinais e doenças prevenidas pelas vacinas do Calendário Nacional de 

Vacinação, identifique a opção INCORRETA: 

  

(A) Bacilo Calmette-Guerin (BCG), 90%, previne formas graves de tuberculose.  

(B) Vacina oral poliomielite (VOP), 95%, previne Poliomielite (paralisia infantil).  

(C) Tríplice viral, 95%, previne sarampo, caxumba e rubéola. 

(D) Dengue, 90%, previne sorotipos I e II de Dengue. 

(E) Varicela, 95%, previne Varicela (catapora).  

 

42. Sobre a Leptospirose, é INCORRETO afirmar que:  

 

(A) É uma doença infecciosa aguda.  

(B) É uma doença de caráter epidêmico.  

(C) É uma doença de envolvimento sistêmico.  

(D) É causada por espiroquetas do gênero Leptospira.  

(E) Os morcegos são os principais reservatórios da doença. 
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43. É uma doença infecciosa aguda não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas 

produzidas por microrganismos do gênero Clostridium. A infecção ocorre pela introdução de esporos em solução 

de continuidade da pele e de mucosas. A imunidade permanente é conferida pela vacina. Há ainda a imunidade 

transitória conferida pelo soro, que deve ser administrado nos pessoas que possam ter entrado em contato com 

material contaminado, a depender do seu esquema vacinal. Identifique, dentre as opções abaixo, a que melhor 

identifica a doença descrita. 

 

(A) Tétano. 

(B) Raiva. 

(C) Sarampo.  

(D) Leptospirose.  

(E) Leishmaniose. 

 

44. A articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à Vigilância em Saúde Ambiental alinha-se ao 

conjunto de políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando a transversalidade das 

ações sobre a determinação do processo saúde-doença. Sobre os tipos de contaminantes, de vias de exposição 

e de doenças e agravos relacionados ao meio ambiente, identifique a opção CORRETA: 

 

(A) Contaminantes físicos. Contato com os organismos patogênicos (Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis, 

Toxoplasma gondii, Salmonella spp., Vibrio cholerae, vírus da hepatite A, rotavírus) pelas mucosas, olhos e 

pele. 

(B) Contaminantes químicos. Ingestão de água contaminada com organismos patogênicos (Cryptosporidium 

spp., Giardia intestinalis, Toxoplasma gondii, Salmonella spp., Vibrio cholerae, vírus da hepatite A, rotavírus.  

(C) Contaminantes biológicos.  Contato (mucosas, olhos e pele) com material inerte particulado inalável (PM2,5; 

PM10). 

(D) Contaminantes químicos. Ingestão de água contaminada ou de produtos químicos (agrotóxicos, 

cianotoxinas e outras substâncias químicas orgânicas e inorgânicas, como benzeno, trialometanos, 

mercúrio, chumbo etc.) 

(E) Contaminantes biológicos. Respiração (inalação de ar contaminado ou aspiração de aerossóis contendo 

substâncias agrotóxicas, cianotoxinas e outras substâncias químicas orgânicas e inorgânicas, como 

benzeno, trialometanos, mercúrio, chumbo etc.  

 

45. Identifique a opção CORRETA que aponta para a doença que o agente etiológico T. cruzi causa no ser humano 

e uma forma habitual de transmissão. 

 

(A) Malária. Transmissão por transplante de órgãos: ocorre por meio da doação de órgão ou tecidos de doador 

infectado (em qualquer fase da doença) a receptor sadio. 

(B) Doença de Chagas. Transmissão Vetorial: ocorre pelo sangue contendo as formas tripomastigotas de T. 

cruzi quando transfundido em indivíduo hígido. No Brasil, devido à efetividade do controle de serviços de 

hemoterapia e, consequentemente, à maior qualidade do sangue para transfusão, tem-se alcançado 

significativo impacto no controle da transmissão transfusional de T. cruzi. 

(C) Doença de Chagas. Transmissão Vetorial: acontece pelo contato do homem suscetível com as excretas 

contaminadas dos triatomíneos que, ao picarem os vertebrados, costumam defecar após o repasto, 

eliminando formas infectantes do parasito, que penetram pelo orifício da picada, pelas mucosas ou por 

solução de continuidade deixada pelo ato de coçar. 

(D) Leishmaniose. Transmissão por via oral: ocorre, principalmente, pela via transplacentária em qualquer fase 

da doença (aguda ou crônica). A transmissão pode ocorrer durante a gestação ou no momento do parto. Há 

possibilidade de transmissão pelo leite, durante a fase aguda da doença. Já em nutrizes na fase crônica, a 

transmissão durante a amamentação pode ocorrer em casos de sangramento por fissura mamária, e não 

propriamente pelo leite. 

(E) Doença de Chagas. Transmissão Vertical: acontece quando há ingestão de alimentos contaminados 

acidentalmente, seja com triatomíneo ou por fezes infectadas, bem como pela secreção das glândulas anais 

de marsupiais infectados. É o tipo de transmissão que geralmente está associada aos surtos da 

enfermidade, mas também pode ocorrer em casos isolados. 



Concurso Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI – Edital 001/2022 – Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

Página  14  

 

46. A vigilância da mortalidade materna, mulher em idade fértil (MIF), infantil e fetal envolve busca ativa, notificação, 

investigação, análise e monitoramento de óbitos, com a finalidade de aumentar a integridade e a qualidade do 

registro da notificação de eventos no SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade). Sobre conceitos de 

termos específicos sobre o óbito infantil, fetal, MIF e materno, identifique a opção INCORRETA: 

 

(A) Óbito infantil: morte ocorrida em crianças nascidas vivas, em qualquer momento desde o nascimento até 1 

ano de idade incompleto, ou seja, 364 dias.  

(B) Óbito Neonatal: mortes entre nascidos vivos durante os primeiros 27 dias completos de vida. 

(C) Pós-neonatal: mortes entre nascidos vivos a partir dos 28 dias completos de vida até 1 ano incompleto. 

(D) Morte materna: morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, 

independentemente da duração ou da localização da gravidez. 

(E) Morte materna não obstétrica: morte de mulheres por causas obstétricas em período maior que 42 dias e 

menor que 1 ano após o término da gravidez. 

 

47. O diagnóstico laboratorial de COVID-19 pode ser feito através de exame que detecta presença de anticorpos de 

defesa do hospedeiro (diagnóstico sorológico) ou por meio de detecção de fragmentos do vírus presentes no 

hospedeiro (diagnóstico molecular e de antígeno). Em um tipo diagnóstico, há detecção de parte do vírus no 

exato momento. No outro, há detecção de defesa do organismo contra o invasor, após alguns dias da infecção. 

Sabendo ainda que o diagnóstico sorológico é feito através da coleta de sangue e que os demais através de 

swab nasal, identifique a opção CORRETA:  

 

(A) Diagnóstico sorológico por teste rápido garante presença ativa da doença. 

(B) Diagnóstico sorológico por swab indica presença ativa da doença.  

(C) Diagnóstico de antígeno por swab sugere presença ativa da doença.  

(D) Diagnóstico molecular por swab garante presença passada da doença.  

(E) Diagnóstico de antígeno por sangue indica presença passada da doença.  

 

48. Em consequência da falta de saneamento básico, desnutrição crônica, entre outros fatores, a diarreia possui 

elevada ocorrência no Brasil e no Piauí. Sobre a temática, identifique a opção INCORRETA: 

 

(A) É uma doença que pode ser causada por bactérias, parasitos, mas não por vírus.  

(B) É uma doença caracterizada principalmente pelo aumento do número de evacuações, com fezes aquosas 

(líquidas) ou de pouca consistência. Em alguns casos, há presença de muco e sangue. 

(C) É uma doença que afeta crianças que podem apresentar náusea, vômito, febre e dor abdominal. 

(D) É uma doença que pode ocorrer em virtude da ingestão de água e alimentos contaminados e por contato 

com objetos contaminados (ex: utensílios de cozinha, acessórios de banheiros, equipamentos hospitalares). 

(E) É uma doença que pode ser transmitida por moscas, formigas e baratas que podem contaminar, 

principalmente, os alimentos e os utensílios. 

 

49. Com frequência, as mulheres podem procurar ajuda nos serviços de saúde em decorrência da tensão e da 

violência em seu cotidiano. A visita domiciliar também é de grande importância para uma observação mais 

adequada e para identificar, com mais segurança, uma possível situação de violência. Identifique a opção 

CORRETA:  

 

(A) Em briga de marido e mulher não se mete a colher. 

(B) A violência doméstica só ocorre nos estratos socioeconômicos mais vulneráveis. 

(C) A violência doméstica só ocorre sob efeito do álcool ou outras drogas. 

(D) Se atentar aos ―mitos‖ e às crenças sobre as situações de violência contra mulher surte efeito nulo sob a 

revitimização desta dentro do sistema de saúde.  

(E) Combater ativamente práticas de violência é uma obrigação social de todos os cidadãos e de profissionais.  
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50. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, a 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam um problema de saúde pública de grande 

relevância na atualidade, em função de sua transcendência e seu caráter pandêmico. Sobre a temática 

identifique a opção INCORRETA: 

 

(A) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), sanguínea (via parenteral e 

gestação/parto para a criança) e aleitamento materno. 

(B) A partir do momento em que a pessoa é infectada, ela tem a capacidade de transmitir o HIV. 

(C) O tratamento objetiva a cura em função da redução da carga viral e da reconstituição do sistema 

imunológico.  

(D) O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é definidor de AIDS. 

(E) Além das infecções oportunistas, neoplasias e nefropatias, a infecção pelo HIV pode agravar o prognóstico 

e a progressão de outras infecções transmissíveis em caso de coinfecção (tuberculose, hepatites virais, 

sífilis, entre outras). 

 

 

 

 

 


