CONCURSO PÚBLICO- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

06/04/2014

Agente de Combate a Endemias

CONCURSO PÚBLICO- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
06 de abril de 2014

Nível Médio

Agente de Combate a Endemias

GABARITO DO CANDIDATO
1.

11.

21.

31.

41.

2.

12.

22.

32.

42.

3.

13.

23.

33.

43.

4.

14.

24.

34.

44.

5.

15.

25.

35.

45.

6.

16.

26.

36.

46.

7.

17.

27.

37.

47.

8.

18.

28.

38.

48.

9.

19.

29.

39.

49.

10.

20.

30.

40.

50.

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 4 - S t a . C e c í l i a

Língua Portuguesa
Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10:
Cinquenta tons de rosa
Carol Castro
Há mais de meio século, a fase das mulheres submissas ficou para trás. Foi depois da Segunda Guerra, quando a população de
homens andava escassa e o hemisfério norte precisava ser reconstruído, que elas foram convocadas para sair do lar e entrar no
mercado de trabalho. Já em 1985, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais de 50% da força de trabalho na
América Latina vinha das mentes e mãos femininas. No Brasil entre 1976 e 2007, mais de 30 milhões de mulheres entraram no
mercado de trabalho.
De lá para cá, o salário delas também cresceu mais do que o deles. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, o rendimento médio das
brasileiras cresceu quase três vezes mais do que o dos homens (apesar de elas ainda ganharem 30% a menos do que eles com o
mesmo nível de instrução). Cada vez mais, elas conseguem cuidar da própria vida, sem depender de um marido. E é bem isso que
tem acontecido. Elas (e eles) têm passado muito mais tempo solteiras (a exceção está nas famílias de baixa renda - com pouco
estudo, fica mais complicado conseguir um salário que pague todas as contas; nesses casos, casar ainda funciona como um suplemento financeiro).
Com mais dinheiro no bolso e menos vontade de casar, as mulheres ficaram também mais seletivas na hora de buscar um parceiro. A lógica deixou de ser “procuro marido que possa me sustentar” e passou para “procuro marido que eu não tenha de sustentar”.
Bonitos, interessantes, com uma vida financeira estável - e educados. A lista de atributos desejáveis não para de crescer. E com
motivos: pela primeira vez, elas também estudam mais do que eles, em todos os níveis. Segundo o Ministério da Educação, mais
de 55% das novas matrículas em cursos superiores são preenchidas por mulheres - e 60% dos diplomas são entregues a elas.
Além disso, elas passam mais tempo nas escolas. A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a
melhor na hora de concorrer aos empregos.
(SUPERINTERESSANTE, janeiro de 2013, p.56-59, adaptação.)
01 Assinale a alternativa que reúne a ideia principal do texto:
a) As mulheres, mesmo trabalhando, desejam casar-se a todo custo.
b) As mulheres entraram para o mercado de trabalho e casam-se cada vez mais tarde.
c) As mulheres que conseguem cuidar da própria vida não querem casar-se.
d) Mulheres e homens casam-se mais tarde em função da diferença de salários.
e) Mulheres e homens com vidas financeiras estáveis são parceiros ideais.
02 A autora desenvolve as ideias do texto de acordo com um plano lógico-temporal, pois
a) equilibra as informações utilizando tanto os verbos no passado (primeiro parágrafo) quanto os verbos no presente.
b) começa com uma estrutura semelhante à de conto de fadas “Há mais de meio século”.
c) resume a situação das mulheres trabalhadoras na América Latina e no Brasil por três décadas.
d) apresenta argumentos para justificar o aumento da renda média das brasileiras num período de dez anos, segundo o IBGE .
e) reúne os argumentos utilizando verbos predominantemente no passado.
03 Assinale a alternativa que explica a consequência de anos de estudos a mais na vida das mulheres:
a) Elas estão ficando sem marido que as queiram.
b) Elas e eles estão retardando o momento de casar.
c) Elas estão mais exigentes na hora de casar.
d) Elas estão ganhando três vezes mais do que os homens.
e) Elas estão assumindo lugares profissionais que antes eram dos homens.
04 Marque a alternativa ERRADA em relação às afirmações, no texto, sobre a população feminina:
a) Entraram no mercado de trabalho por uma necessidade sócio-histórica.
b) Mantiveram-se no mercado de trabalho por uma imposição sócio-política.
c) Acreditam no casamento como um investimento financeiro.
d) Adquiriram independência para a administração da vida financeira
e) Consideram a relação entre bom emprego a mais tempo de escolarização.
05 Marque a alternativa em que o emprego do termo “suplemento” (segundo parágrafo) tem sentido semelhante:
a) A quantia recebida pelos serviços prestados será um ótimo suplemento para as despesas.
b) Um bom suplemento para esse conteúdo encontra-se na publicação anterior da autora.
c) O suplemento da matéria está no outro caderno, de Esportes.
d) Nem o suplemento da seção de automóveis está atraindo novos consumidores para o jornal.
e) Com o suplemento dessas aulas, a maioria será aprovada no concurso.
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06 Assinale a alternativa que reforça a ironia presente nos trechos em destaque “procuro marido que possa me sustentar” e
“procuro marido que eu não tenha de sustentar”:
a) Na repetição dos verbos procurar e sustentar.
b) Nos pronomes pessoais eu e me.
c) Nos verbos poder e ter.
d) No uso da preposição de .
e) Na repetição do termo marido.
07. Marque a alternativa que explica a criação do título, baseado em outro, do livro “Cinquenta tons de cinza”:
a) Antonímia.
b) Polissemia.
c) Sinonímia.
d) Paráfrase.
e) Aliteração.
08 Assinale a alternativa correta em relação ao uso, no texto, do verbo haver em “Há mais de meio século...”:
a) Pessoal, pois assume o verbo principal, no sentido de “conseguir”.
b) Impessoal, pelo emprego no sentido de “ajustar contas”.
c) Pessoal, pois funciona como verbo auxiliar.
d) Impessoal, pela ideia de tempo decorrido.
e) Pessoal por assumir o sentido de “existir”.
09 Considerando as informações dadas no texto, justifica-se o uso das formas verbais “foram”, “entraram” (1º parágrafo) e
“ficaram” (3º parágrafo), respectivamente, no
a) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.
b) Pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo.
c) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo.
d) Futuro do presente do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.
e) Futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo.
10 Assinale a alternativa cuja conjunção substitui os dois pontos, mantendo a mesma relação sintático - semântica entre as partes.
“A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a melhor na hora de concorrer aos empregos.”:
a) Apesar.
b) Enquanto.
c) Pois.
d) Embora.
e) Enfim.
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Políticas Públicas de Saúde
11 O SUS é reconhecido como um dos mais avançados sistemas de saúde do mundo. Sobre esse tema, analise as alternativas
abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) Os serviços do SUS são de responsabilidade e competência exclusiva dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais.
( ) A rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, permitindo um conhecimento maior dos
problemas de saúde da população de uma área delimitada.
( ) É dever do poder público garantir as condições para a participação popular no SUS, assegurando a gestão comunitária.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) F-V-F.

c) F-F-V.

d) V-V-F.

e) F-V-V.

12 Sobre a Atenção Básica, analise as proposições abaixo e responda:
I- Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a
Rede de Atenção à Saúde.
II- A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais
concepções, como termos equivalentes.
III- A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrange a promoção e a proteção
de saúde.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas II e III.

d) Apenas I e III.

e) Apenas III.

13 Todas as alternativas abaixo se relacionam às atribuições específicas do enfermeiro nas equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Solicitar exames complementares ao usuário.
b) Prescrever medicações.
c) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
d) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio.
e) Realizar consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos.
14 Em relação às atribuições dos agentes comunitários de saúde nas equipes de Atenção Básica, analise as proposições abaixo e
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) Os agentes comunitários de saúde devem orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
( ) Desenvolver ações educativas que visem à promoção da saúde e a prevenção das doenças é função dos agentes comunitários
de saúde.
( ) Compete aos agentes comunitários de saúde orientar às famílias em relação à prevenção de doenças como a dengue e a
malária, bem como prescrever medicações para o combate de tais doenças.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) V-V-F.

c) V-F-V.

d) F-F-V.

e) V-F-F.

15 Os profissionais das equipes de Saúde da Família devem procurar formar vínculos com os usuários.
Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões de
doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Em relação ao Programa Nacional de Imunização- PNI
analise as proposições abaixo e responda:
I- A vacina tetra viral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.
II- A vacina que protege contra o HPV é distribuída em todo o território nacional para todas as mulheres brasileiras.
III- PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, a cólera e a coqueluche.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas I e III.
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16 Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões
de doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Em relação ao Programa Nacional de Imunização- PNI
analise as proposições abaixo e responda:
I- A vacina tetra viral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.
II- A vacina que protege contra o HPV é distribuída em todo o território nacional para todas as mulheres brasileiras.
III- PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, a cólera e a coqueluche.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
17 Todas as alternativas abaixo se referem aos princípios da Atenção Básica, EXCETO:
a) Universalidade.
b) Responsabilização.
c) Humanização.
d) Racionalidade.
e) Equidade.
18 Em relação à Política de Incentivo à Distribuição de Medicamentos, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
( ) O Programa Farmácia Popular, tem por finalidade disponibilizar também medicamentos essenciais, porém a preço de custo,
àqueles que estão em tratamento no setor privado e não poderiam obter medicamentos na rede pública.
( ) A política de incentivo à distribuição de medicamentos promove a exclusivamente a distribuição de medicamentos para
tratamento de hipertensão e diabetes, nos estabelecimentos cadastrados ao programa.
( ) Para obter medicamento disponível gratuitamente pelo Programa Farmácia Popular, o paciente deverá portar seu CPF e receita
médica.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) V-F-V.

c) F-F-V.

d) F-F-F.

e) F-V-F.

19 Todas as alternativas abaixo se referem aos profissionais que compõem a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da FamíliaNASF, EXCETO:
a) Médico.
b) Assistente Social.
c) Sociólogo.
d) Psicólogo.
e) Fisioterapeuta.
20 Sobre a estrutura e organização do NASF, analise as proposições abaixo e responda:
I- O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas fornece apoio às equipes de Saúde da Família;
II- O NASF vincula-se a um número de equipes de Saúde da Família em territórios definidos, conforme sua classificação;
III- O NASF deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, gestão compartilhada e apoio à coordenação do cuidado,
que se pretende pela Saúde da Família.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
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21 Todas as alternativas abaixo se referem às ações de Atenção Básica no Brasil, EXCETO:
a) Incentivo às Ações de Combate às Carências Nutricionais.
b) Incentivo à Ações Básicas de Vigilância Sanitária.
c) Incentivo à Saúde Bucal.
d) Intensificação à Vigilância e Controle da Tuberculose.
e) Realização de cirurgias de alta complexidade.
22 Sobre o sistema SUS, analise as proposições abaixo e responda:
I- Na proposta do sistema SUS o conceito de saúde não se reduz a ausência de doença, mas está relacionado com as condições de
vida do usuário.
II- Na lógica do sistema público, os serviços contratados e conveniados não são seguidos dos mesmos princípios e das mesmas
normas do serviço público.
III- Os elementos integrantes do sistema SUS referem-se, ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da
saúde.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
23 O controle da dengue é uma das metas do Programa de Vigilância em Saúde no Brasil. Todas as alternativas abaixo estão
relacionadas ao controle e prevenção da dengue, EXCETO:
a) Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) são responsáveis pelas ações de prevenção e controle da dengue.
b) Não somente os Agentes Comunitários de Saúde, mas todos os diferentes profissionais das Equipes Saúde da Família têm
importante papel e contribuição nas ações de Vigilância em Saúde e no controle da dengue.
c) É competência do Agente Comunitário de Saúde encaminhar os casos suspeitos de dengue à UBS, responsável pelo território, de
acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.
d) O Agente Comunitário de Saúde deve realizar reuniões com a comunidade com objetivo de prevenir e controlar a dengue.
e) Realizar visitas em imóveis residenciais, mesmo sem haver a permissão do proprietário do imóvel, é função do agente comunitário
de saúde.
24 Todas as alternativas abaixo se relacionam às ações voltadas para a saúde da mulher, EXCETO:
a) Assistência ao pré-natal.
b) Incentivo à realização de cesarianas.
c) Assistência ao climatério.
d) Planejamento familiar.
e) Redução da mortalidade materna.
25 Em relação à saúde do homem analise as proposições abaixo e responda:
I- Todo homem com mais de 40 anos de idade tem direito a realizar gratuitamente na rede do SUS exames para diagnóstico de
câncer da próstata.
II- O homem tem o direito à cirurgia para esterilização voluntária, contanto que seja maior de 25 anos ou com pelo menos dois filhos
vivos e, caso seja casado, independentemente do consentimento da esposa.
III- A Política Nacional de Atenção Integral do Homem está alinhada com a Política Nacional de Atenção Básica, com as estratégias
de Humanização e em consonância com os princípios do SUS.
Está(ão) correta(s)
a) I,II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
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Legislação Municipal
26 Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal de Santa Cecília, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de
autoridade competente. Sobre provimento responda corretamente: São formas de provimento de cargo público, EXCETO:
a) Nomeação.
b) Ascensão.
c) Exoneração.
d) Recondução.
e) Transferência.
27 Em se tratando de Redistribuição, amparada pelo art. 37, da lei complementar nº 01/1997, analise as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa correta.
I – Redistribuição é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
II – Dar-se-á a redistribuição, a pedido, para outra localidade do município, independentemente de vaga, para acompanhar cônjuge
ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada a comprovação por
junta médica.
III – A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos
casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.
Está(ão) correta(s)
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
28 De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Santa Cecília, assinale a afirmativa que não condiz com uma das competências
privativas do município:
a) Legislar sobre assunto de interesse coletivo e local, como editar lei orçamentária anual.
b) Conceder licença para a atividade de comércio eventual ou ambulante.
c) Preservar as florestas, a fauna, a flora e os depósitos d’água parada e corrente.
d) Promover o serviço de iluminação pública.
e) Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação.
29 Para efeito da lei 94/2007, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Santa
Cecília, o agrupamento homogêneo dos profissionais, segundo a titulação, é a definição de:
a) Classe.
b) Cargo.
c) Função.
d) Carreira.
e) Quadro.
30 O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde,
e no Município de Santa Cecília sua atuação é regulada pela lei 137/2011. Sobre os requisitos necessários para o exercício da
atividade do Agente Comunitário, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – Terá que residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
II – Tem que ter concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.
III – Tem que ter concluído o ensino médio.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
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Conhecimentos Específicos
31 Algumas doenças são transmitidas ao homem pela contaminação dos alimentos, do contato com o solo e o ar contaminados,
através da pele, etc. A sífilis e a cólera são causadas por bactérias. Quais das alternativas abaixo representam suas formas de
contágio?
a) Através do contato sexual, da ingestão de água e alimentos contaminados.
b) Através de alimentos contaminados e do contato sexual.
c) Através do ar e do contato sexual.
d) Através da pele e do solo.
e) Através do contato sexual e do solo.
32 Uma das medidas de higiene que o agente de combate a endemias deve orientar visando uma melhor qualidade de vida das
pessoas da comunidade, sob sua responsabilidade, é:
a) Especificamente higiene do ambiente contaminado por vetores transmissores de doenças.
b) Higiene apenas dos alimentos enlatados.
c) Higiene do corpo e asseio ambiental.
d) Higiene do corpo visando exclusivamente à prevenção de doenças de pele.
e) As orientações não são atividades da competência do agente de combate a endemias, mas do enfermeiro da equipe.
33 As funções de controle e de avaliação em saúde devem ser feitas:
a) Pela Presidência da República
b) Pelos Governos Estaduais.
c) Pelos Governos Municipais.
d) Pelos Conselhos Comunitários.
e) Por todos os níveis do sistema de saúde.
34 Qual o programa tem como objetivo facilitar o atendimento, possibilitando uma identificação mais rápida do paciente visando a
marcação de consultas e exames na rede SUS:
a) Bolsa Alimentação.
b) Brasil Sorridente.
c) Cartão Nacional de Saúde.
d) Humaniza SUS.
e) Banco de Preços em Saúde - AIDS.
35 São ações incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I- Ações de saúde do trabalhador.
II- Ações de Vigilância Epidemiológica.
III- Ações de Vigilância Armada.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I, II.

b) Apenas II, III.

c) I, II, III.

d) Apenas II.

e) Apenas III.

36 A vacina BCG confere imunidade contra qual tipo de doença listada abaixo:
a) Poliomielite.

b) Tuberculose.

c) Difteria.

d) Rubéola.

e) Caxumba.

37 Doença em que o paciente, quando vai beber água. Tem contração espástica e dolorosa da musculatura da deglutição.
Trata-se de:
a) raiva.

b) tétano.

c) coqueluche.

d) difteria.
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38 Doença causada por bactéria que se localiza nas vias aéreas superiores e fabrica toxina que age no coração e sistema nervoso.
Trata-se de:
a) Raiva.

b) Tétano.

c) Difteria.

d) Coqueluche.

e) Sarampo.

39 Uma doença em que em sua fase crônica apresenta dilatação do coração, esôfago e intestino.
a) Malária.

b) Doença de chagas.

c) Amebíase.

d) Leishmaniose.

e) Giardíase.

d) Leishmaniose.

e) Giardíase.

40 Insetos do gênero Phlebotomus são agentes transmissores da:
a) Malária.

b) Doença de chagas.

c) Amebíase.

41 Marque a alternativa abaixo que melhor caracteriza a subnutrição:
a) resulta da ingestão inadequada de calorias.
b) decorre do consumo de quantidades inadequadas de qualquer alimento.
c) não se complica pela existência de outras doenças.
d) resulta do consumo inadequado de proteínas, vitaminas e sais minerais.
e) decorre do consumo exagerado de álcool.
42 A desnutrição devida a carência de proteínas, sendo normal a ingestão de calorias, é chamada de :
a) Marasmo.

b) Kwashiorkor.

c) Anemia carencial.

d) Hepatite.

e) Poliomielite

43 Dentre as doenças citadas abaixo e os seus respectivos meios de transmissão, a única INCORRETA é:
a) amebíase- contágio indireto.
b) tripanossomíase- transmissão indireta.
c) impaludismo- mosquito (somente fêmeas).
d) tricomoniase vaginal- contágio direto.
e) leishmaniose-mosquito palha ou birigui.
44 Educar as populações carentes no sentido de construírem fossas nas localidades desprovidas de redes de esgotos, para evitar
que lancem seus dejetos diretamente no solo, e também alertar essas populações sobre os perigos dos banhos em riachos
constituem medidas profiláticas importantes para prevenção de:
a) Doença de chagas.
d) Esquistossomose.

b) Cisticercose.
e) Teníase.

c) Leishmaniose.

45 A falta de instalação sanitária adequadas é diretamente responsável pelo aumento da incidência das seguintes doenças
endêmicas:
a) esquistossomose, doenças de chagas e malaria.
b) esquistossomose, amarelão e teníase.
c) bócio endêmico, amarelão e teníase.
d) bócio endêmico, amarelão e malaria.
e) doença de chagas, malaria e amarelão.
46 São agentes causadores da filariose, tuberculose, malaria e febre amarela respectivamente:
a) verme, bactéria, vírus e protozoários.
b) bactéria, vírus, protozoários e vírus.
c) verme, bactéria, protozoário e vírus.
d) verme, vírus, bactéria e protozoário.
e) protozoário, bactéria, vírus e vírus.
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47 Os princípios abaixo caracterizam o conjunto de ações do SUS, qual das ações abaixo é INCORRETA:
a) Todos têm direitos a atendimento nos serviços de saúde do SUS.
b) Todos têm direito a atendimento preventivo e curativo.
c) Todos têm direito a atendimento sem discriminação ou privilégios.
d) Só terá direito a atendimento a população economicamente privilegiada.
e) Todos os cidadãos independentemente da sua situação econômica têm direito a atendimento de saúde.
48 Antes da Constituição de 1988 qual alternativa abaixo está INCORRETA em relação às políticas públicas adotadas para saúde
no Brasil antes do SUS?
a) Antes da Constituição de 1988, a saúde não era direito de todos.
b) Só quem possuía carteira assinada e pagava a Previdência Social – INPS – recebia atendimento médico.
c) Quem não pagava o INPS era chamado de indigente ou carente.
d) Todos tinham direitos iguais ao atendimento à saúde.
e) Os serviços de atendimento a saúde não era universalizado.
49 O SUS foi desenvolvido em razão do artigo 198 da Constituição Federal, com base nos seguintes princípios, EXCETO:
a) Universalidade.
b) Igualdade.
c) Partiicipação da comunidade.
d) Regionalização e Hierarquização da Rede de Serviços de Saúde.
e) Capacidade econômica dos municípios.
50 Qual das alternativas abaixo é INCORRETA em relação a ação de um vetor biológico:
a) O mesmo que um veículo de transmissão.
b) Um ser em cujo o corpo o agente infeccioso vive temporariamente.
c) Um ser que abriga um agente infeccioso e não apresenta manifestação clinicas;
d) Um organismo capaz de transmitir agentes infecciosos que nele desenvolvem uma fase de seu ciclo.
e) Um organismo incapaz de transmitir qualquer tipo de doença.
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