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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

O que você faz com seu corpo, te liberta ou te escraviza?

2

É possível que se viva um grande mal entendido no que diz respeito à valorização do corpo e da liberdade que

3

se tem de usá-lo, alcançada na nossa sociedade. É preciso entender que nunca antes foi possível movimentar-se, vestir-

4

se e expressar-se da forma que se pode hoje, mas há uma valorização às avessas que põe tudo a perder.

5

O corpo é valorizado como um suporte, usado para exercer poder, por meio de venda de imagem e sedução. Este

6

é o culto ao corpo e o cuidado com o corpo que visa alcançar os padrões vendidos, em primeiro lugar, pela pornografia,

7

depois pela indústria da moda, pela indústria da estética e etc.

8

A valorização do corpo como porção da vida que foi dada e como meio de experimentar o mundo está perdida.

9

E está perdida em meio a uma luta perigosa contra o corpo “errado”, perigosa porque lutar contra o corpo é lutar contra

10

si. O corpo “errado” é aquele que não alcança as vendas, nele o indivíduo que diz cuidar da aparência se torna escravo

11

de rotinas pesadas, não em busca do bem-estar, mas em busca da imagem estética mais cara.

12
13
14
15

Se o valor que o corpo tem para a indústria for o mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo, então estamos
perdidos!
A indústria da “beleza” valoriza corpos para venda da imagem, o indivíduo deve valorizar seu corpo como meio
de experimentar o mundo e de experimentar-se no mundo.

16

Amar o corpo dessa forma é aventurar-se na originalidade e vencer as frustrações impostas pela indústria. A

17

maioria prefere ser igual (padronizado) no medo de ser contrariado, mas infelizmente acabam enfrentando uma cansativa

18

manutenção e experimentando menos de si mesmos.

19

A estética escraviza na medida em que o indivíduo abre mão de muita coisa pela manutenção e o alcance do

20

corpo “certo” e tem no ideal de corpo, um ideal de felicidade; vive uma limitação espacial, pois não pode se afastar dos

21

lugares onde a estética está ao alcance, muitos não saem de casa sem os procedimentos necessários, pois não podem se

22

mostrar assim. Assim está errado.

23

A venda do procedimento é triste, funciona em fases: a primeira é a construção de um ideal de corpo, depois

24

sugerir, através desse ideal de corpo, os defeitos dos corpos naturais e a necessidade de consertá-lo. Depois de um

25

defeito consertado, o indivíduo já encontrou o caminho para achar os defeitos e continuará a achá-los sempre.

26

O condenar o envelhecer pesa fortemente sobre o indivíduo e faz a condição humana ainda mais degradante, a

27

ideia de perder "valor" com o envelhecer do corpo atormenta a todos e tira a possibilidade da velhice digna, o que, claro,

28

seria o natural, já que é assim que funciona o corpo humano: envelhece naturalmente.

29

Nesse caso, talvez se possa dizer que as mulheres estão mais aprisionadas, pois foram há muito educadas no

30

sentido de competirem entre si para seduzirem homens, somando-se a isso a necessidade de venda de imagem, temos

31

uma prisão de segurança máxima.

32

Como sempre nos lembra Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, em suas palestras e entrevistas da questão

33

política que se tornou o cabelo, por exemplo. “Cabelo é uma questão política”, disse ela, existe um tipo de cabelo certo
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34

e há agora uma luta para alcançá-lo e não parecer errada. Em outra entrevista, ousou dizer que: “Barack Obama não

35

teria ganhado as eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural”.

36
37

É chocante! Mas um caso a se pensar, pois afinal, será preciso aquela originalidade de que falei, de vencer as
frustrações impostas, para que haja mudança e para que se possam criar identidades e não cópias.

38

Chimamanda também fala da utilidade da “beleza”, essa da indústria, que não resolve nada de fato, faz parte de

39

um jogo extremamente nocivo e escravizador. Excelente reflexão para os seres humanos que nascem em corpo de fêmea

40

e escolhem para si o gênero feminino, que já vem carregado de mitos, e se decidem por heterossexuais, se perguntarem

41

da utilidade de seduzir homens:

42

Os seduzidos unicamente pela beleza industrial valem a pena serem seduzidos? Ou valeria mais a pena ser livre?

FONTE: http://obviousmag.org/inquietudes/2015/06/a-relacao-com-o-corpo-entre-a-liberdade-e-a-escravidao.html
01) O texto
(A) justifica de forma positiva os que se deixam levar pela
cultura da beleza.
(B) sustenta que a padronização de beleza é de acordo com
a sua localidade e tempo.
(C) defende que a pessoa deve se aceitar como é, com isso,
tirar aproveito de sua condição, mas não inventando
um modelo de beleza que lhe prejudica o bem-estar.
(D) evidencia que o culto à beleza produz uma das mais
clarividentes formas de escravidão, tanto para homens
quanto para mulheres.
02) Está contida no texto uma:
(A) informação publicitária.
(B) interpretação de teses científicas.
(C) exposição de fatos.
(D) narrativa que envolve personagens.
03) De acordo com a leitura do texto em sua totalidade, a
frase interrogativa “Ou valeria mais a pena ser livre?”
(L.42) apresenta
(A)
(B)
(C)
(D)

uma comprovação.
um comentário.
uma denúncia.
uma justificativa.

04) Exerce função predicativa o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“perigosa” (L.9).
“escravo” (L.10).
“cansativa” (L.17).
“feminino” (L.40).
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05) Há correspondência modo-temporal entre a forma
simples “encontrou” (L.25) e a composta em
(A) tivesse encontrado.
(B) tinha encontrado.
(C) tem encontrado.
(D) terá encontrado.
06) Há predicado verbal em
(A) “que foi dada” (L.8).
(B) “O corpo “errado” é aquele” (L.10).
(C) “A venda do procedimento é triste”. (L.23).
(D) “É chocante” (L.36).
07) Ocorrem, respectivamente, ditongo,
encontro consonantal na alternativa

dígrafo

e

(A) “valorização” (L.2), “avessas” (L.4), “vendidos”
(L.6).
(B) “pornografia”
(L.6),
“necessários”
(L.21),
“Excelente” (L.39).
(C) “maioria” (L.17), “reflexão” (L.39), “nascem” (L.39).
(D) “seduzirem” (L.30), “unicamente” (L.42), “livre”
(L.42).
08) A locução “na medida em que” (L.19) inicia uma
declaração
(A) explicativa.
(B) causal.
(C) proporcional.
(D) concessiva.
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09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
correto afirmar

13) A alternativa em que há equivalência entre o
fragmento transcrito e ideia indiada ao lado é

(A) O termo “nunca” (L.3) tem valor adjetivo e expressa
negação.

(A) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si” (L.9/10)
- conclusão.

(B) Na palavra “hoje” (L.4), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
(C) Se for feita anteposição do vocábulo “certo” (L. 20),
em relação ao substantivo com o qual se relaciona,
haverá alteração de sentido da frase.
(D) Se houver a troca da forma verbal “existe” (L.33) pela
correlata do verbo “haver”, o termo “tipo” (L.33)
manterá a mesma função sintática.

(B) “mas em busca da imagem estética mais cara” (L.11)
– explicação.
(C) “Se o valor que o corpo tem para a indústria for o
mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo” (L.12)
- condição.
(D) “para que haja mudança” (L.37) – direção.
14) Exerce a mesma função sintática de “dos corpos”
(L.24) a expressão

10) Com referência ao texto, é correto afirmar
(A) “que” e “que”, em “É possível que se viva um grande
mal entendido no que diz respeito à valorização do
corpo” (L.2), pertencem a classes de palavras
diferentes.
(B) As aspas da linha 27 indicam citação.
(C) O vocábulo “se”, em “Nesse caso, talvez se possa dizer
que as mulheres estão mais aprisionadas” (L.29), tem
valor de condição.
(D) O sufixo -mente, em “extremamente” (L.39), expressa
valor comparativo.
11) No texto, o termo
(A) “mais” (L.11) modifica “cara” (L.11) quantificando a
ação por ela expressa.
(B) “um” (L.20) define o termo “ideal” (L.20).
(C) “se”, em ““Barack Obama não teria ganhado as
eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural”
(L.34/35) indica reflexibilidade.

(A) “seu corpo” (L.1).
(B) “de imagem” (L.5).
(C) “do bem-estar” (L.11).
(D) “de fêmea” (L.39).
15) Observando o uso formal dos elementos linguísticos,
a frase cuja sintaxe de concordância está incoerente
quanto ao uso das pessoas do discurso é
(A) “O que você faz com seu corpo, te liberta ou te
escraviza?” (L.1).
(B) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si.”
(L.9/10).
(C) “e de experimentar-se no mundo.” (L.15).
(D) “pois foram há muito educadas no sentido de
competirem entre si para seduzirem homens”
(L.29/30).

(D) “haja” (L.37) expressa uma ação hipotética.
12)
I.
II.

“É chocante!” (L.36).
“Mas um caso a se pensar” (L.36).

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia
de
(A)
(B)
(C)
(D)

Adição.
Ressalva.
Explicação.
Conclusão.
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16) A velocidade de comunicação entre os componentes
internos do processador e a sua comunicação com a
memória cache é medida em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Megabytes.
Bits.
Hertz.
4G.

17) Em relação ao Filtro Smart Screen, elemento de
segurança no Internet Explorer no Windows 7,
assinala abaixo a alternativa incorreta:
(A) O Filtro Smart Screen limita a maioria dos pop-ups nos
sites, os quais, geralmente, são anúncios.
(B) O Filtro Smart Screen funciona também com o
Gerenciador de Downloads.

QUESTÕES DE 16 A 20
(C) A referência de célula para uma célula mesclada é a
célula superior direita no intervalo selecionado
original.
(D) O número de quebras de linha depende da largura da
coluna e do comprimento do conteúdo das células.

20) No Internet Explorer 11, que recurso nos permite
navegar na Web sem deixar vestígios?
(A) Cookies.
(B) Active X.
(C) Anti-phishing.
(D) Navegação InPrivate.

(C) O Filtro Smart Screen verifica se há ameaças à
segurança do computador nos sites que se visita e nos
arquivos que se baixa.
(D) O Filtro do SmartScreen ajuda a combater as ameaças
com um conjunto de ferramentas sofisticadas, como
por exemplo, Proteção antiphishing.
18) Assinale a alternativa que se refere a uma
característica do LibreOffice Writer 5.1.4:
(A) Não permite abrir e salvar arquivos com extensão
DOCX.
(B) Permite controlar separadamente "Controle de linhas
órfãs" e "Controle de linhas viúvas".
(C) Há a necessidade de inserir "Quebras de seção" para
alterar a configuração de página.
(D) Assim como o Word, o Writer tem cinco modos de
exibição.
19) Dentro do Microsoft Excel 2010, na caixa de diálogo
Formatar Células, ao selecionar a aba Alinhamento e
seção Controle de Texto, dentre as opções, podemos
observar que:
(A) Reduzir para caber não necessariamente diminui o
tamanho aparente dos caracteres para que todos os
dados em uma célula selecionada caibam na coluna.
(B) O tamanho dos caracteres é ajustado automaticamente
se for alterado a largura da coluna, assim como o
tamanho de fonte aplicado também é alterado.
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) A Lei 11350/2006 regulamenta as atividades do
Agente de Combate a Endemias.

24) São vacinas disponibilizadas pelo
Nacional de Vacinação (2019), exceto:

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que:

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

(A) O Agente de Combate às Endemias poderá participar,
mediante treinamento adequado, da execução, da
coordenação ou da supervisão das ações de vigilância
epidemiológica e ambiental.
(B) Para o exercício de suas atividades, o Agente de
Combate às Endemias deverá ter concluído, com
aproveitamento, curso de formação inicial, com carga
horária mínima de vinte horas.
(C) A realização de ações de campo para pesquisa
entomológica, malacológica e coleta de reservatórios
de doenças é atividade típica do Agente de Combate a
Endemias.

O critério que é representado pelo elevado poder de
transmissão da doença, através de vetores ou outras fontes
de infecção, colocando sob risco a saúde coletiva,
denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

Vulnerabilidade.
Transcendência.
Magnitude.
Potencial de disseminação.

23) Sobre a doença ou agravo de notificação compulsória
e sua respectiva periodicidade de notificação, é
incorreto afirmar que:
(A) A Sífilis Congênita é uma doença de notificação
compulsória semanal.
(B) A Hantavirose é doença de notificação compulsória
imediata.
(C) A Leishmaniose Tegumentar Americana é doença de
notificação compulsória semanal.
(D) A Tuberculose é uma doença de notificação
compulsória imediata.
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Febre Chikungunya.
Rotavírus humano.
HPV.
Varicela.

25) Analise os dois princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS) apresentados abaixo:
I.

II.

(D) O exercício das atividades de Agente de Combate às
Endemias dar-se-á exclusivamente no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS.
22) Os parâmetros para inclusão de doenças e agravos na
lista de notificação compulsória devem obedecer a
alguns critérios.

Calendário

A saúde é um direito de todos e é um dever do poder
público a provisão de serviços e de ações que lhe
garanta.
É entendida como uma redistribuição das
responsabilidades quanto às ações e serviços de
saúde entre os vários níveis de governo, a partir da
ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for
tomada, mais chance haverá de acerto.

Representam
os
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

princípios

descritos

acima,

Equidade e Regionalização.
Universalidade e Descentralização.
Integralidade e Hierarquização.
Longitudinalidade e Transversalidade.

26) Em relação aos acidentes com animais peçonhentos, é
incorreto afirmar que:
(A) Os acidentes escorpiônicos são importantes em virtude
da grande freqüência com que ocorrem e da sua
potencial gravidade, principalmente em crianças
picadas pelo Tityus serrulatus.
(B) As aranhas peçonhentas de interesse médico no Brasil
são representadas pelos gêneros Loxosceles (aranhamarrom), Phoneutria (armadeira) e Latrodectus
(viúva-negra), que apresentam aspectos biológicos e
distribuição geográfica bastante distintos.
(C) Uma das medidas de prevenção desses acidentes é não
colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de
arvores, cupinzeiros e entre espaços situados em
montes de lenha ou entre pedras.
(D) A presença de roedores diminui a proximidade dos
ofídios ao homem.
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27) Atualmente, a Dengue é a mais importante arbovirose
que afeta o ser humano, constituindo-se em sério
problema de saúde pública no mundo.
Sobre a doença, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.

IV.

Tem sido observado um padrão sazonal de
incidência coincidente com o inverno, devido à
maior ocorrência de chuvas e a diminuição da
temperatura nessa estação
É mais comum nos núcleos urbanos, onde é maior a
quantidade de criadouros naturais ou resultantes da
ação do ser humano. Entretanto, a doença pode
ocorrer em qualquer localidade, desde que exista
população humana suscetível, presença do vetor e o
vírus seja introduzido.
O período de transmissibilidade da doença
compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre
no ser humano, e outro extrínseco, que ocorre no
vetor.

O número de afirmativas incorretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
28) Sobre a Esquistossomose, é incorreto afirmar que:
(A) Doença parasitária, causada por um trematódeo.
(B) Os gatos são os animais hospedeiros intermediários da
doença.
(C) O homem é o principal hospedeiro definitivo.
(D) A Esquistossomose crônica pode ser confundida com
outras parasitoses intestinais, além de outras doenças
do aparelho digestivo, que cursam com
hepatoesplenomegalia.
29) No Brasil, a região amazônica é considerada a área
endêmica do país para Malária.
É característica da Malária:
(A)
(B)
(C)
(D)

É transmitida pela via fecal-oral.
O agente etiológico da doença é uma bactéria.
É uma doença infecciosa febril aguda.
Pode ser transmitida de pessoa a pessoa.

30) Apesar da acentuada diminuição da ocorrência do
Tracoma nas últimas décadas, o agravo persiste
acometendo especialmente populações carentes de
todas as regiões do país, inclusive nas grandes
metrópoles. (Ministério da Saúde, 2010)
Sobre a doença, é incorreto afirmar que:
(A) O Tracoma não é doença de notificação compulsória
nacional.
(B) O agente etiológico é um vírus e o homem é o
reservatório da doença.
(C) Não pode ser prevenida através da vacinação.
(D) As moscas podem contribuir para a disseminação da
doença, por transporte mecânico.
31) Em relação à Raiva, analise as afirmativas abaixo
como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
( ) No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o
cão, o gato e o morcego. No Brasil, o macaco é o principal
responsável pela manutenção da cadeia silvestre.
( ) A profilaxia da Raiva humana é feita com o uso de
vacinas e soro, quando os indivíduos são expostos ao vírus
rábico pela mordedura, lambedura de mucosas ou
arranhadura provocada por animais transmissores da Raiva.
( ) O ciclo silvestre (aéreo e terrestre) adquire, na
atualidade, particular gravidade para a área da saúde
pública, e sua expansão vem sendo influenciada por certas
intervenções e/ou modificações ambientais.
A sequência correta corresponde a:
(A) F V V.
(B) V V F.
(C) V V V.
(D) F F F.
32) Analise os itens apresentados abaixo:
I.
II.
III.

Nas Américas, a Leishmania longipalpis é a bactéria
envolvida na transmissão da doença.
Na área urbana, o gato é a principal fonte de
infecção.
Não ocorre transmissão de pessoa a pessoa.

São características da Leishmaniose visceral:
(A) apenas as afirmativas I e III.
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(B) apenas a afirmativa III.
(C) apenas a afirmativa I e II.
(D) apenas a afirmativa I.
33) Sobre a febre amarela, é correto afirmar que:

36) A transmissão da seguinte doença ocorre pela
introdução dos esporos em uma solução de
continuidade da pele e mucosas (ferimentos
superficiais ou profundos de qualquer natureza),
contaminados com terra, poeira, fezes de animais ou
humanas:

(A) Epidemiologicamente, a doença pode se apresentar
sob duas formas distintas: Febre Amarela Urbana
(FAU) e Febre Amarela Silvestre (FAS),
diferenciando- se uma da outra pela localização
geográfica, espécie vetorial e tipo de hospedeiro.

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

(B) O agente etiológico da doença é uma bactéria de alta
letalidade.
(C) O vetor da doença também é responsável pela
transmissão da febre maculosa.
(D) Não é doença de notificação compulsória.

37) A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa,
proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium
leprae.

34) Analise as afirmativas abaixo sobre o modo de
transmissão de uma determinada doença:
I.
II.

III.

A infecção humana resulta da exposição direta ou
indireta à urina de roedores infectados.
Outras modalidades de transmissão possíveis, porém
com rara frequência, são: contato com sangue,
tecidos e órgãos de animais infectados; transmissão
acidental em laboratórios; e ingestão de água ou
alimentos contaminados.
A transmissão pessoa a pessoa é rara, mas pode
ocorrer pelo contato com urina, sangue, secreções e
tecidos de pessoas infectadas.

As três afirmativas acima caracterizam o modo de
transmissão da seguinte doença:
(A)
(B)
(C)
(D)

Giardíase.
Toxoplasmose.
Ascaridíase.
Leptospirose.

35) A Doença de Chagas é uma doença parasitária com
curso clínico bifásico (fases aguda e crônica).
Representa o animal vetor desta doença:
(A) Rato.
(B) Carrapato.
(C) Barbeiro.
(D) Mosquito.
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Tuberculose.
Rubéola.
Hanseníase.
Tétano.

Sobre a doença, é incorreto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tem baixa letalidade e baixa mortalidade.
Apresenta baixa infectividade e alta patogenicidade.
Pode ocorrer em qualquer idade, raça ou gênero.
Possui alto potencial incapacitante.

38) A presença do vírus do sarampo em nosso território
reforça a necessidade de esforços no sentido da
vigilância epidemiológica ativa (notificação de casos
suspeitos idealmente em 24 horas, investigação ágil,
adequada coleta e envio das amostras), do bloqueio
através da imunização e de ações para a
homogeneização das coberturas entre crianças,
adolescentes e adultos.
O Sarampo pode ser classificado como uma doença:
(A)
(B)
(C)
(D)

Infectocontagiosa.
Crônica não transmissível.
não prevenível pela imunização.
de transmissão vetorial.

39) O controle da dengue na atualidade é uma atividade
complexa, tendo em vista os diversos fatores externos
ao setor saúde, que são importantes determinantes na
manutenção e dispersão tanto da doença quanto de seu
vetor transmissor. (Ministério da Saúde, 2009)
Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo:
I.

É fundamental, para o efetivo enfrentamento da
dengue, a implementação de uma política baseada na
intersetorialidade, de forma a envolver e
responsabilizar os gestores e a sociedade. Tal
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II.

III.

entendimento reforça o fundamento de que o
controle vetorial é uma ação de responsabilidade
coletiva e que não se restringe apenas ao setor saúde
e seus profissionais.
O controle químico consiste na adoção de práticas
capazes de impedir a procriação do Aedes, mosquito
transmissor da doença, tendo como principais
atividades a proteção, a destruição ou a destinação
adequada de criadouros.
As atividades voltadas ao controle vetorial são
consideradas de caráter universal e podem ser
caracterizadas sob dois enfoques: as ações de rotina
e as de emergência.

O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

40) Analise as afirmativas abaixo sobre a Meningite e as
Hepatites virais:
I.

II.

As Meningites Virais são também chamadas
assépticas ou serosas. O sistema nervoso central
pode ser infectado por um variado conjunto de vírus,
mas, independente do agente viral, o quadro clínico
caracteriza-se por aparição súbita de cefaleia,
fotofobia, rigidez de nuca, náuseas, vômitos e febre.
As hepatites virais (A, B, C, D e E) são doenças
causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que
apresentam características epidemiológicas, clínicas
e
laboratoriais
distintas.
Possuem
como
característica em comum a prevenção através da
imunização e a forma de transmissão exclusivamente
parenteral.

Após a análise das afirmativas pode-se afirmar que:
(A) a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda
afirmativa é falsa.
(B) as duas afirmativas são verdadeiras.
(C) a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é
verdadeira.
(D) as duas afirmativas são falsas.
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