
 
  

Resposta ao recurso interposto contra a Questão 27, da Prova de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, do Processo Seletivo do Município de Dona Emma – SC, 

Edital 001/2018.  

   

Candidata: Josimara Flaviana Muller – Inscrição: 002 – Cargo: Agente Comunitário de Saúde  

  

Fundamentação do Recurso:  

Na Prova a alternativa B afirma que pessoas que convivem com pessoas que tem 

tuberculose desenvolverão a doença, mas o Guia Prático do ACS de (página 109) – 2009 – DF diz 

que a ventilação constante e que a luz solar direta removem as partículas e matam rapidamente 

os bacilos, evitando a transmissão, e na página 109 também afirma que o principal sintoma é a 

tosse, inicialmente seca e depois produtiva, com duração de três semanas ou mais, e as vezes, 

confundida com uma gripe mal curada ou com tosse de fumante conforme a alternativa C. 

  

Resposta ao Recurso:  

 No livro Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde – Brasília – 2009, na página 109 
menciona “O principal é a tosse, inicialmente seca e depois produtiva (com catarro), com duração 
de três semanas ou mais e, às vezes, confundida com uma gripe mal curada ou com tosse de 
fumante”. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa “C”, conforme as questões do caderno 
de prova.  

  

Resposta:  

 

 

Fica, portanto, “Alterada” a Alternativa para “C” da Questão 27, da Prova de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, do Processo Seletivo do Município de Dona Emma – SC, 

Edital 001/2018. 
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Resposta ao recurso interposto contra a Questão 29, da Prova de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, do Processo Seletivo do Município de Dona Emma – SC, 

Edital 001/2018.  

  

Candidata: Josimara Flaviana Muller – Inscrição: 002 – Cargo: Agente Comunitário de Saúde  

  

Fundamentação do Recurso:  

   A prova coloca a alternativa D como certa, mas no Manual do Agente Comunitário de 

Saúde na página 252 afirma que surto epidêmico é quando uma doença infecciosa e transmissível 

ocorre numa comunidade ou região e se espalha rapidamente entre pessoas e outras regiões. Já 

a endemia é qualquer doença que ocorre em um determinado local e região e a pergunta não 

menciona “ determinada população”  

 

Resposta ao Recurso:  

Na Cartilha Da Organização Pan-Americana Da Saúde  - Organização Mundial da Saúde – 
Representação Brasil – Brasília  - 2010, na página 14, diz que: “Um surto é uma situação 
epidêmica limitada a um espaço localizado. Como situação epidêmica, portanto, um surto é o 
aparecimento súbito e representa um aumento não esperado na incidência de uma doença. 
Como situação limitada, um surto implica a ocorrência num espaço especificamente localizado e 
geograficamente restrito, como por exemplo, uma comunidade, um povoado, um barco, uma 
instituição fechada (escola, hospital, quartel, mosteiro).”  

Surto: Acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada 
doença em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como 
um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas (como um bairro)  

Endemia: A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença 
que se manifesta com frequência e somente em determinada região, de causa local. 

 
 

  

Resposta:  

 

Fica, portanto, “Mantida” a Alternativa “D” da Questão 29, da Prova de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, do Processo Seletivo do Município de Dona Emma – SC, 

Edital 001/2018. 
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