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01. Considere as afirmativas abaixo, relacionadas aos 
conceitos básicos que norteiam o preenchimento das 
fichas e relatórios do Sistema de Informação da Atenção 
Básica – SIAB: 

 
____________ é o conjunto de pessoas ligadas por 
laços de parentesco, dependência doméstica ou nor-
mas de convivência que residem na mesma unidade 
domiciliar. Inclui empregado(a) doméstico(a) que reside 
no domicílio, pensionistas e agregados. 

____________ o espaço geográfico delimitado onde 
residem cerca de 400 a 750 pessoas e corresponde à 
área de atuação de um agente comunitário de saúde 
(ACS). 

____________ designa o “local de moradia estrutu-
ralmente separado e independente, constituído por 
um ou mais cômodos”. 

 
A alternativa que preenche a seqüência correta dos 
conceitos acima é: 

 
(A) Domicílio – Microárea – Família. 
(B) Família – Microárea – Domicílio. 
(C) Domicílio – Área – Família. 
(D) Família – Área – Domicílio. 
(E) Família – Microárea – Área. 

 

02. O SIAB é um sistema idealizado para agregar e para 
processar as informações sobre a população visitada. 
Estas informações são recolhidas em fichas de cadas-
tramento e de acompanhamento e analisadas a partir 
dos relatórios de consolidação dos dados. Com rela-
ção à Ficha A, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) é utilizada para o acompanhamento domiciliar dos 
grupos prioritários para monitoramento. 

(B) todos os dados desta ficha devem ser atualizados 
sempre que houver alteração. 

(C) o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve estar 
atento para registrar, todo mês, a ocorrência de 
nascimentos, mortes e mudanças de atividade 
profissional (ocupação) dos membros da família e 
as condições de moradia e saneamento. 

(D) é preenchida nas primeiras visitas que o Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) faz às famílias de 
sua comunidade. Deve ser preenchida uma ficha 
por família. 

(E) possui dados como data de nascimento, idade, 
sexo, ocupação, doença ou condição referida, entre 
outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Associe os instrumentos disponíveis para prevenção e 
controle, da primeira coluna, com as doenças relacio-
nadas na segunda coluna. 

 
(1) A sigla da vacina é decorrente da expressão bacilo 

de Calmette-Guérin, e há contra indicação absoluta 
para aplicar esta vacina nos portadores de imu-
nodeficiências congênitas ou adquiridas. Pacientes 
adultos sintomáticos ou assintomáticos não deverão 
ser vacinados. 

(2) A realização do pré-natal é extremamente impor-
tante, onde se destaca a importância da atualiza-
ção do esquema de vacina, da amamentação, do 
planejamento familiar e dos cuidados de higiene 
do recém-nascido, em especial do coto umbilical. 

(3) Suas manifestações clínicas são: febre alta, exantema 
maculopapular generalizado, tosse, coriza, con-
juntivite e manchas de Koplik, e diante de uma 
pessoa com sinais e sintomas, deve ser realizado 
o bloqueio vacinal dirigido aos contatos do caso 
suspeito. 

(4) Após a identificação de um surto, atenção especial 
deve ser dada para detecção da doença em mulheres 
em idade fértil. 

(5) É transmitida principalmente por roedores que 
albergam a bactéria nos rins, eliminando-a viva 
no meio ambiente, contaminando a água, solo e 
alimentos. As medidas de prevenção e/ou controle 
deverão ser direcionadas não somente aos reser-
vatórios, como também à proteção dos trabalha-
dores expostos e ações de educação em saúde. 

 
(  ) Tétano Neo-Natal 
(  ) Sarampo 
(  ) Tuberculose 
(  ) Rubéola 
(  ) Leptospirose 

 
O preenchimento correto dos parênteses, de cima para 
baixo, é: 
 
(A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
(B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 
(C) 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 
(D) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
(E) 1 – 3 – 2 – 4 – 5. 
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04. Assinale a alternativa INCORRETA, no que diz respeito 
ao Tétano Acidental e Tétano Neo-Natal: 

 
(A) Além da vacinação de rotina, devemos garantir a 

vacinação para os grupos de risco (trabalhadores 
da construção civil e da agricultura, catadores de 
lixo, trabalhadores de oficinas mecânicas, etc). 

(B) Os eventos adversos da vacina são raros, mas 
podem apresentar-se sob a forma de dor local, 
hiperemia, edema e induração e febrícula com 
sensação de mal-estar de intensidade variável e 
passageira. 

(C) O baixo nível de escolaridade das mães, baixo nível 
socioeconômico não são fatores de risco para o 
Tétano Neo-Natal. 

(D) A principal forma de prevenção do Tétano Neo-Natal 
é a vacinação de todas as mulheres em idade fértil 
(entre 12 e 49 anos) com o esquema completo da 
vacina dupla tipo adulto (dT). 

(E) A educação em saúde é uma prática social que 
objetiva promover o aumento da consciência sani-
tária da população e dos profissionais de saúde. 

 

05. Em relação à Dengue, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) quanto aos aspectos epidemiológicos, tem sido ob-
servado um padrão sazonal de incidência coinci-
dente com o verão, devido à maior ocorrência de 
chuvas e aumento da temperatura nesta estação. 

(B) é mais comum nos núcleos urbanos, onde é maior 
a quantidade de criadouros naturais ou resultantes 
da ação do ser humano, mas pode ocorrer onde 
exista população susceptível, presença do vetor e o 
vírus seja introduzido. 

(C) por ser uma doença de notificação compulsória, 
todo caso suspeito e/ou confirmado deve ser co-
municado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, 
o mais rapidamente possível. 

(D) a adoção de medidas de controle para proteção da 
população, deve aguardar resultados de exames 
laboratoriais para confirmação dos casos suspeitos. 

(E) logo que se tenha conhecimento da suspeita de 
casos de dengue, deve-se realizar ações de bloqueio 
na área provável de transmissão, visando a dimi-
nuição da população adulta de mosquitos. 

 

06. Dentre os campos de atuação do SUS (Sistema único 
de Saúde) NÃO se inclui: 

 
(A) vigilância epidemiológica. 

(B) assistência terapêutica integral, exceto a farma-
cêutica. 

(C) execução de ações de saúde do trabalhador. 

(D) formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 

(E) fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebi-
das, para consumo humano. 

07. A Conferência de Saúde reunir-se-á, com a represen-
tação dos vários segmentos sociais: 

 
(A) anualmente. 
(B) a cada 4 anos. 
(C) a cada 2 anos. 
(D) conforme deliberação na própria Conferência. 
(E) quando o Conselho de Saúde determinar. 
 

08. Segundo a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, 
são atribuições específicas do Auxiliar e do Técnico de 
Enfermagem: 

 
I - participar das atividades de assistência básica 

realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão na USF (Unidade de 
Saúde da Família) e, quando indicado ou neces-
sário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc). 

II - participar do gerenciamento dos insumos neces-
sários para o adequado funcionamento da USF. 

III - avaliar as ações desenvolvidas pelos ACSs (Agentes 
Comunitários de Saúde). 

 
Qual alternativa está correta? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

09. Segundo a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, 
identifique a alternativa que contém o(s) item(s) neces-
sários à implantação das Equipes de Saúde da Família. 

 

(A) Equipe multiprofissional responsável por, no máximo 
6.000 habitantes, sendo a média recomendada de 
5.000 habitantes. 

(B) Jornada de trabalho de 40 horas semanais para 
todos os integrantes da equipe. 

(C) Equipe composta por, no mínimo, médico, enfer-
meiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, ACSs e 
dentista. 

(D) Número de ACSs suficiente para cobrir pelo menos 
90% da população cadastrada. 

(E) Prédio com área física de, no mínimo 100 metros 
quadrados. 
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10. A Portaria nº 648 de 28, de março de 2006 aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica para o Programa de Saúde da Família 
(PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). 

 
Sobre as atribuições comuns a todos os profissionais, 
qual afirmativa está INCORRETA? 

 
(A) Participar do processo de territorialização e mapea-

mento da área de atuação da equipe. 

(B) Realizar busca ativa e notificação de doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos. 

(C) Participar das atividades de educação permanente. 

(D) Levar o anticoncepcional aos domicílios quando as 
mulheres em idade fértil não comparecerem ao 
posto para buscá-lo. 

(E) Garantir a qualidade do registro das atividades 
nos sistemas nacionais de informação na Atenção 
Básica. 

 

11. Com relação às recomendações prévias à mulher para 
a realização da coleta do exame preventivo do colo do 
útero, assinale com V as afirmações verdadeiras e 
com F as falsas. 

 
(  ) Não utilizar duchas ou medicamentos vaginais ou 

exames intravaginais, como por exemplo a ultras-
sonografia, durante 48 horas antes da coleta. 

(  ) Evitar relações sexuais durante 5 dias antes da 
coleta. 

(  ) Evitar anticoncepcionais locais, espermicidas, nas 
48 horas anteriores ao exame. 

(  ) O exame pode ser feito no período menstrual, 
pois a presença de sangue não prejudica o diag-
nóstico citológico. 

 
A seqüência correta do preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
(A) V – F – V – V. 
(B) V – F – F – F. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – V – F – V. 
(E) F – V – F – F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Toda gestante deve ser orientada a evitar o uso de 
produtos de origem animal crus ou malcozidos (caprinos 
e bovinos), incinerar as fezes de gatos, lavar as mãos 
após manipular carne crua ou terra contaminada e evi-
tar contato com gatos. Estas recomendações irão pro-
tegê-la de doença que, ocorrendo durante a gravidez, 
pode causar no feto problemas como: prematuridade, 
retardo mental, surdez, alterações oculares ou outros. 

 
A que doença o texto se refere? 

 
(A) Hepatite B. 
(B) Tétano. 
(C) Sarampo. 
(D) Sífilis. 
(E) Toxoplasmose. 

 

13. São recomendações para prevenção de hemorróidas 
durante a gestação, EXCETO: 

 
(A) Alimentação rica em fibras, a fim de evitar a cons-

tipação intestinal. 

(B) Não usar papel higiênico colorido ou áspero 
(molhá-lo) e fazer higiene perianal com água e 
sabão neutro, após evacuação. 

(C) Fazer banhos de vapor, ou compressas mornas. 

(D) Não fazer atividade física neste período. 

(E) Agendar consulta médica, caso haja dor ou 
sangramento anal persistente. 

 

14. As recomendações de reduzir a exposição domiciliar aos 
ácaros como: usar capas no colchão, não ter animais 
domésticos com pêlos, usar travesseiros com capa para 
proteger do pó e a ausência de tabagismo no domicílio 
referem-se à prevenção de: 

 
(A) Tuberculose. 
(B) Faringite. 
(C) Bronquite. 
(D) Gripe. 
(E) Asma. 

 

15. Qual dos métodos anticoncepcionais abaixo previne 
tanto a gravidez indesejada, quanto a ocorrência de 
DST e infecção pelo HIV? 

 
(A) DIU. 
(B) Tabelinha. 
(C) Métodos de barreira. 
(D) Métodos definitivos. 
(E) Métodos hormonais. 
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16. De acordo com a Lei nº 1.0741/03 e Portaria 597/GM, de 
08 de abril de 2004, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A prevenção e a saúde do idoso serão efetivadas 

por meio de cadastramento da população geriátrica, 
e gerontológico em ambulatórios, atendimento 
domiciliar, reabilitação para redução das seqüelas 
decorrentes do agravo da saúde, entre outros. 

(B) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculda-
des mentais, é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais 
favorável, ou em caso dele não estar em condi-
ções de proceder à opção, a equipe de saúde do 
PSF poderá fazê-lo. 

(C) A garantia de prioridade ao atendimento é traduzida 
em atendimento preferencial, imediato e individu-
alizado junto aos órgãos públicos e privados pres-
tadores de serviço à população. 

(D) Os casos de suspeita, ou confirmação, de maus 
tratos contra o idoso serão obrigatoriamente co-
municados pelos profissionais de saúde a quais-
quer dos seguintes órgãos: Ministério Público, 
Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual 
do Idoso ou Conselho Nacional do Idoso. 

(E) A vacina contra Influenza é aplicada durante 
campanha nacional de vacinação ao idoso, nos 
indivíduos que convivem em instituições fechadas, 
tais como: casas geriátricas, hospitais, asilos, ca-
sas de repouso, com apenas um reforço cinco a-
nos após a dose inicial. 

 

17. Levando em consideração o Calendário Básico de 
Vacinação, pode-se afirmar que: 

 
I - O segundo reforço da vacina DPT (tríplice bacteriana) 

deve ser aplicado dos quatro aos seis anos. 

II - As vacinas que devem ser aplicadas aos dois, 
quatro e seis meses (primeira, segunda e terceira 
dose respectivamente) são: tetravalente e VOP 
(vacina oral contra pólio). 

III - A vacina contra Hepatite B é aplicada nas primeiras 
doze horas de vida do recém-nascido, sendo a 
segunda e terceira doses aplicadas aos dois e seis 
meses após a primeira dose. 

IV - O intervalo de temperatura do refrigerador, para 
conservação de imunobiológicos é de +2 a +8 
graus centígrados. 

 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 

18. Nas situações de violência contra a criança e adoles-
cente, assinale qual deve ser a postura dos profissio-
nais da equipe do PSF: 

 
(A) Perguntar diretamente se um dos pais foi responsável 

pelo ocorrido. 

(B) Insistir em confrontar dados contraditórios, ou aferir 
registros. 

(C) Confrontar os pais com descrições trazidas pela 
criança ou adolescente, especialmente nos casos 
de abuso. 

(D) Assumir postura investigatória como a de policial 
ou detetive. 

(E) Formular perguntas de forma aberta e imparcial. 
 

19. Quanto à temperatura e verificação deste sinal vital 
na criança, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) O termômetro clínico deve ser lavado com água 

e sabão ou desinfectado com uma solução anti-
séptica, entre uma verificação e outra. 

(B) Após colocar o termômetro na criança, deve-se 
aguardar entre 5 a 7 minutos para realizar a leitura 
do mesmo. 

(C) Considera-se febre a temperatura axilar acima de 
37,2º C. 

(D) Considera-se febre alta a temperatura axilar de 
37,5º C. 

(E) As causas mais comuns de febre são as infecções, 
por excesso de calor ambiental ou por interferência 
na função do centro termo regulador. 

 

20. Conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
é correto afirmar que: 

 
I - É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 

recomendados pelas autoridades sanitárias. 

II - O poder público, as instituições e os empregado-
res propiciarão condições adequadas ao aleita-
mento materno, inclusive aos filhos de mães 
submetidas a medida privativa de liberdade. 

III - Incumbe ao poder público propiciar apoio alimen-
tar à gestante e à nutriz que dele necessitarem. 

IV - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente 
àqueles que necessitarem os medicamentos, pró-
teses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação. 

 
Qual a alternativa correta? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
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21. Quanto à IRA (Infecção Respiratória Aguda), assinale 
V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Os sinais gerais de má ventilação, ou seja, batimento 

de asas de nariz, cianose, agitação e gemido expira-
tório apontam para a gravidade de um quadro 
respiratório. 

(  ) Considera-se taquipnéia quando a freqüência respi-
ratória é maior ou igual a 60 mpm, em uma criança 
de 2 meses. 

(  ) A desnutrição, vacinações incompletas, baixo peso 
ao nascer e ausência de escolaridade materna, 
são alguns dos fatores de risco para mortalidade 
por infecção respiratória aguda. 

(  ) A disseminação das infecções respiratória agudas 
se dá principalmente por intermédio das mãos, 
secreções oculares, nasais ou saliva. 

(  ) A febre é um bom sinal preditivo de pneumonia. 
 

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para 
baixo, é: 
 
(A) V – V – V – V – F. 
(B) V – F – V – V – F. 
(C) V – V – F – V – F. 
(D) V – V – V – V – V. 
(E) V – V – V – F – V. 

 

22. Associe os marcos de desenvolvimento da criança, 
com a idade correspondente: 

 
(1) 1 a 2 meses. 
(2) 3 a 4 meses. 
(3) 5 a 6 meses. 
(4) 7 a 9 meses. 
(5) 10 a 12 meses. 

 
(  ) já fica sentado sem apoio. 
(  ) engatinha ou anda com apoio. 
(  ) vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto 

sonoro. 
(  ) responde ao sorriso. 
(  ) de bruços, levanta a cabeça e ombros. 

 
O preenchimento correto dos parênteses, de cima para 
baixo, é: 
 
(A) 5 – 4 – 3 – 1 – 2. 
(B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
(C) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 
(D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
(E) 4 – 5 – 1 – 2 – 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Considere as afirmações abaixo e assinale a INCORRETA. 
 

(A) A doença cardiovascular representa hoje no Brasil 
a maior causa de mortes. 

(B) Um dos pilares da prevenção cardiovascular são 
hábitos de vida saudáveis. 

(C) A orientação para ingestão de álcool é: não mais 
que 2 doses por dia para os homens, e não mais 
que 1 dose por dia para mulheres. 

(D) A dieta ideal para paciente com hipertensão deve 
ser pobre em sódio e potássio. 

(E) Existe uma clara associação entre peso e risco 
cardiovascular. 

 

24. NÃO se inclui nos sintomas clássicos de diabetes, 
ditos “quatro P’s”: 

 
(A) poliúra. 
(B) polifagia. 
(C) perda involuntária de peso. 
(D) polidipsia. 
(E) proteinúria. 

 

25. A equipe de saúde deve atuar de forma integrada na 
abordagem da avaliação de risco cardiovascular, medi-
das preventivas primárias e atendimento à hipertensão 
arterial e diabete melito. É atribuição do Técnico de 
Enfermagem, EXCETO: 

 
(A) Capacitar os agentes comunitários em atividades 

educativas, ou em grupo, com pacientes hipertensos 
ou diabéticos e supervisionar suas atividades. 

(B) Agendar consultas e reconsultas médicas e de 
enfermagem para os casos indicados. 

(C) Encaminhar as solicitações de exames comple-
mentares para serviços de referência. 

(D) Verificar os níveis de pressão arterial, peso, altura 
e circunferência abdominal em indivíduos da 
demanda espontânea da unidade de saúde. 

(E) Registrar as anotações devidas em ficha clínica. 
 

26. Considere as afirmações referentes aos tipos de diabetes: 
 

I - O tipo de diabetes mais freqüente é o diabetes tipo 1. 

II - A expressão “tipo 2” é usada para designar uma 
deficiência relativa de insulina. 

III - Diabete gestacional é a hiperglicemia diagnosticada 
na gravidez, de intensidade variada, permanecendo 
geralmente no pós-parto em grande parte dos casos. 

Qual alternativa está correta? 

(A) Apenas II. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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27. Em relação às DSTs (Doenças Sexualmente Transmis-
síveis) podemos afirmar que, EXCETO: 

 
(A) A relação sexual durante a menstruação aumenta 

o risco de transmissão do HIV numa relação hete-
rossexual. 

(B) Os estudos demonstram que o uso do preservativo 
masculino pode reduzir o risco de transmissão do 
HIV e de outras DSTs em até 95%. 

(C) Embora o HIV tenha sido isolado de vários fluidos 
corporais que contenham células inflamatórias, 
somente o contato com o sangue, sêmen, secre-
ções vaginais, saliva e leite materno contamina-
dos têm sido implicados como fontes de infecção 
desse vírus. 

(D) A transmissão do vírus da hepatite B se faz por via 
parenteral e, sobretudo, pela via sexual, sendo 
considerada doença sexualmente transmissível. 

(E) Os tipos de Papilomavírus Humano (HPV) de alto 
risco oncogênico, quando associados a outros co-
fatores, têm relação com o desenvolvimento das 
neoplasias intra-epiteliais e do câncer invasor do 
colo do útero, da vulva, da vagina e da região anal. 

 

28. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeira) e F 
(falsa) no que se refere à Biossegurança: 

 

(  ) O álcool etílico (70%) tem baixa toxicidade, é in-
dicado para desinfecção de nível intermediário 
ou médio e deve ser utilizado por fricção, em 
três aplicações com secagem espontânea e tem-
po total de exposição de 10 minutos. 

(  ) O Hipoclorito de Sódio deve ser utilizado para de-
sinfecção de superfícies, artigos de inaloterapia e 
oxigenoterapia não-metálicos, entre outros. 

(  ) Anti-séptico é um germicida para uso em pele, 
evitando-se as mucosas. 

(  ) Os testes biológicos são os indicadores utilizados 
para o controle da esterilização. A freqüência des-
tes testes deve ser mensal. 

(  ) Os métodos de esterilização poderão ser físicos, 
químicos ou físico-químicos. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
(A) V – V – F – F – V. 
(B) V – V – F – F – F. 
(C) V – F – V – F – F. 
(D) F – V – F – V – F. 
(E) F – F – V – V – F. 

 
 
 
 
 
 
 

29. Considere as afirmativas abaixo quanto às atribuições 
do Técnico de Enfermagem em relação às atividades 
de controle da Tuberculose da Rede Básica e na 
Estratégia de Saúde da Família: 

 
O Técnico de Enfermagem: 

 
I - convoca os comunicantes para a consulta médica. 

II - realiza ações educativas junto à comunidade. 

III - participa da programação e avaliação das ações. 

IV - identifica os sintomáticos respiratórios em visita 
domiciliar na comunidade e na Unidade Básica de 
Saúde. 

 
Qual é a alternativa correta? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 

30. A Dengue constitui-se, no momento, em um grave 
problema de saúde pública no Brasil e na maioria dos 
países tropicais, onde as condições ambientais favore-
cem a proliferação do vetor. 

 
Qual das afirmativas abaixo está correta? 

 

(A) Após um período de incubação variando, em média, 
de 5 a 8 dias, a Dengue pode evoluir para uma de 
suas formas clínicas. 

(B) A Dengue ainda não é uma doença de notificação 
compulsória no Brasil. 

(C) A anamnese no caso da Dengue não constitui fator 
importante na consulta e sim o exame físico geral 
do paciente. 

(D) Orientar o paciente a não ingerir líquidos, para 
evitar que se engasgue. 

(E) É importante orientar a comunidade sobre o controle 
dos vetores, mesmo sabendo que só 10% dos 
focos do mosquito estão situados dentro das 
habitações, ou no peridomicílio. 

 
 


