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31. (CONCURSO CRATO/2021) A Portaria nº 2.436,
de 21 de setembro de 2017 (Ministério da Saúde)
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, es-
tabelecendo a revisão de diretrizes para a organiza-
ção da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS). Frente à esta política, o Agente Co-
munitário de Saúde (ACS) compõe membro inte-
grante da Equipe de Saúde da Família (eSF), tendo
como atribuições marque a alternativa CORRETA:

A) Informar os usuários sobre as datas e horários de con-
sultas e exames agendados, com devolutiva das marca-
ções dos exames dos usuários nos domicílios dos mes-
mos;

B) Sob supervisão, em casos excepcionais, aferir a pres-
são arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de
promover saúde e prevenir doenças e agravos;

C) Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no
domicílio, para diagnóstico de casos de diabetes;

D) Estimular a participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde, sendo esta atri-
buição exclusiva do ACS;

E) Realizar visitas domiciliares mensais a cada família
adstrita em sua microárea de atuação.

32. (CONCURSO CRATO/2021) A Portaria do Minis-
tério da Saúde nº 2.436, de 21 de setembro de 2017,
apresenta, dentre outros, os princípios e diretrizes
da Atenção Básica que orientam as práticas dos
profissionais de saúde e a organização dos servi-
ços inseridos na Atenção Básica. Assim, de acordo
com esses princípios e diretrizes, avalie os exemplos
das situações abaixo, que envolvem o trabalho do
Agente Comunitário de Saúde (ACS), integrante da
equipe de saúde, e as relacione aos princípios ou di-
retrizes:

I. Universalidade (princípio)

II. Equidade (princípio)

III. Integralidade (princípio)

IV. Longitudinalidade do Cuidado (Diretriz)

V. Resolutividade (Diretriz)

VI. Regionalização e Hierarquização (Diretriz)

VII. Participação da Comunidade (Diretriz)

( ) ACS Maria comunica a enfermeira da Estratégia Saúde
da Família (ESF) que Laura, adolescente de 13 anos
de idade, procurará a unidade de saúde para conseguir
preservativos, pois manteve sua primeira relação se-
xual e destaca que desde quando Laura era uma bebê, a
mesma vem acompanhando a garota, tendo sido forne-
cida a esta, em tempo oportuno, informações precoces
sobre sexualidade.

( ) ACS Paulo, em suas visitas domiciliares, adota o uso
do nome social ao se comunicar com usuários e usuá-
rias que integram a diversidade sexual e de gênero.

( ) ACS Marta, diante do número elevado de casos de di-
arreia na comunidade, realiza atividades de orientação
comunitária sobre cuidados à saúde e necessidade de
organização comunitária para reivindicação de sanea-
mento no bairro.

( ) ACS Pedro procura a unidade de saúde junto com a
idosa Elisa, acalmando-a diante diagnóstico de Diabe-
tes. Elisa tem dificuldades para locomoção e déficit
auditivo. ACS Pedro se dispõe a acompanhá-la na uni-
dade e na consulta. Para melhor atendimento, a coloca
em uma cadeira de rodas. Comunica a equipe da con-
dição da idosa para facilitar seu acesso, acolhimento e
continuidade da assistência.

( ) ACS Roberta comunica ao médico da Estratégia Saúde
da Família (ESF) que dona Rosa está evoluindo posi-
tivamente após cirurgia cardíaca e que já lhe fez ori-
entações sobre os corretos hábitos de vida que devem
ser adotados, realização de exames periódicos, tomada
adequada de medicamentos, realização de consultas
periódicas na unidade para acompanhamento e sobre
a necessidade, se for o caso, de encaminhá-la a outro
serviço de saúde para continuidade da assistência.

( ) ACS Clara, conversando com a enfermeira da equipe
de saúde, comenta que está bastante feliz com o tra-
balho desenvolvido pela equipe e que tem conseguido
reduzir o número de crianças desnutridas em sua mi-
croárea de atuação, principalmente depois que se ini-
ciou trabalhos de educação em saúde com grupos de
mães e gestantes.

( ) ACS Eduardo ao orientar dona Raimunda sobre exame
a ser realizado em Centro de Referência, comunica
que o pedido já foi encaminhado pela equipe de saúde
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da família para agendamento na central de marcação
de exames, uma vez que esse exame específico não se
faz na unidade de saúde, sendo referenciado conforme
protocolos e fluxos estabelecidos.

Após leitura das situações que envolvem o traba-
lho do ACS, marque a alternativa que apresenta a
sequência correta dos princípios/diretrizes da Aten-
ção Básica vivenciados na prática, a partir das
ações do Agente Comunitário de Saúde:

A) II, I, V, III, VII, VI, IV

B) VI, V, III, I, VII, IV, II

C) IV, II, VII, I, III, V, VI

D) VII, I, III, V, VI, IV, II

E) V, III, II, I, VII, IV, VI

33. (CONCURSO CRATO/2021) A Atenção Primária à
Saúde (APS), da qual a Estratégia Saúde da Família
(ESF) é a expressão que ganha corpo no Brasil, é ca-
racterizada pelo desenvolvimento de um conjunto
de ações de promoção e proteção da saúde, preven-
ção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilita-
ção e manutenção da saúde. Na ESF, como mem-
bro da equipe, destaca-se o Agente Comunitário de
Saúde (ACS), que desenvolve ações na comunidade
e faz parte dela. No entanto, para o desempenho
satisfatório de seu trabalho, o ACS deve desempe-
nhar algumas funções/atividades. Assim, dentre as
atividades listadas abaixo, marque a alternativa IN-
CORRETA:

A) Como etapa inicial de seu trabalho, o ACS deve reali-
zar o cadastramento das famílias de sua microárea - o
seu território de atuação - com, no máximo, 750 pes-
soas;

B) Realizar o mapeamento de sua microárea de atuação,
sendo o mapa uma ferramenta indispensável para seu
trabalho;

C) Atuar de forma intersetorial com outras áreas e profis-
sionais para a resolução de problemas identificados na
comunidade;

D) Ser o único responsável, dentre os membros da equipe
de saúde, por realizar as visitas domiciliares aos usuá-
rios;

E) Se necessário, em caráter excepcional, sob supervisão,
realizar técnicas limpas de curativos.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Sabe-se que os Siste-
mas de Informação em Saúde têm, basicamente,
o objetivo de aquisição do conhecimento que deve
fundamentar a gestão dos serviços de saúde para
oferta de um atendimento de qualidade e resolutivo.
Dentre os aspectos que envolvem os Sistemas de In-
formação em Saúde, marque a alternativa que se
apresenta como INCORRETA:

A) Os indicadores de saúde são usados como ferramenta
para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as
decisões do setor saúde. Por meio deles, é possível
identificar áreas de risco e planejar ações;

B) Os Sistemas de Informação em Saúde são compos-
tos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e
a transformação de dados em informação, em que há
profissionais envolvidos em processos de seleção, co-
leta, classificação, armazenamento, análise, divulga-
ção e recuperação de dados;

C) Como uma das ferramentas de trabalho do ACS, tem-
se o uso de fichas que devem ser preenchidas para se
gerar dados e informações em saúde, e uma dessas fi-
chas é a Ficha de Cadastramento dos usuários do ser-
viço de saúde;

D) Somente os profissionais de nível superior vinculados
à Atenção Básica são capazes de produzir dados, anali-
sar informações em saúde e planejar as ações em saúde
a serem desenvolvidas na Atenção Básica.

E) São alguns dos sistemas de informação conhecidos: o
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sis-
tema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
e Sistema de Informações de Agravos de Notificação
(SINAN).

35. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe so-
bre a participação da comunidade na gestão do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferên-
cias intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências, marque a
alternativa INCORRETA.

A) A participação da comunidade na gestão do SUS acon-
tece por meio de duas instâncias colegiadas: Conselho
de Saúde e Conferências de Saúde;
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B) As Conferências de Saúde acontecem a cada quatro
anos e nestas, se avalia a situação de saúde e se pro-
põe diretrizes para a formulação da política de saúde;

C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e nas Conferências de Saúde se dá por meio da indica-
ção do secretário de saúde;

D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e nas Conferências de Saúde será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos;

E) Para receber recursos do SUS, os municípios devem
possuir, dentre outros, Conselho de Saúde.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Em visita domiciliar,
Agente Comunitária de Saúde (ACS) Laura questi-
ona dona Márcia quanto à presença, em sua face, de
lesão única, mais clara do que a pele ao redor, não
elevada, com bordas mal delimitadas e seca. Dona
Márcia responde que há alguns anos tem essa lesão,
relatando que a mesma não a incomoda, havendo,
no entanto, redução de sensibilidade térmica e do-
lorosa no local. ACS Laura lembra que dona Már-
cia conviveu anteriormente com paciente diagnosti-
cado com Hanseníase. Assim, frente à Hanseníase,
assinale a alternativa CORRETA:

A) A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagi-
osa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae,
sendo uma doença de evolução bastante rápida;

B) A bactéria causadora da Hanseníase é transmitida pelas
vias respiratórias (pelo ar), e não pelos objetos utiliza-
dos pelo paciente;

C) Todas as pessoas que entraram em contato com a bac-
téria causadora da Hanseníase irão adoecer e apresen-
tar os sintomas da doença ao longo do tempo;

D) A vacina BCG é altamente eficaz contra a Hanseníase
e todas as pessoas que convivem com alguma pessoa
diagnosticada com a doença, deve ser vacinar;

E) A Hanseníase é uma doença dermatológica (atinge a
pele) e não afeta outras partes do corpo.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Seu João, 70 anos,
foi diagnosticado recentemente com Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS) na Unidade Básica de
Saúde, devendo ser acompanhado com prioridade

pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Em con-
versa com seu João, ACS Clara obtêm histórico de
saúde do mesmo: fumante há mais de 30 anos, se-
dentário, Índice de Massa Corporal (IMC) 32, his-
tórico de pais com doença cardíaca e atualmente vi-
vendo da ajuda dos vizinhos, pois teve sua aposen-
tadoria suspensa, situação esta que tem lhe causado
estresse. Pode-se afirmar, que diante informações
obtidas junto a seu João, são consideradas orienta-
ções corretas fornecidas pela ACS, EXCETO.

A) Tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, ser
do sexo masculino, ter história familiar de problemas
cardiovasculares precoces e ter idade acima de 65 anos,
são alguns dos fatores de risco para doenças cardio-
vasculares e por isso seu João deve ter atenção à esses
fatores;

B) É importante que seu João tenha adesão ao tratamento
não medicamentoso como parte fundamental no con-
trole da HAS e esse tratamento envolve mudanças no
estilo de vida, que acompanham o tratamento do paci-
ente por toda a sua vida;

C) Dentre outros cuidados, seu João deve procurar evitar
o cigarro, uma vez que o tabagismo eleva o risco de
complicações cardiovasculares;

D) Seu João deve realizar exames que serão solicitados
pela equipe de saúde somente se os valores da pressão
arterial não estiverem controlados;

E) Quanto ao uso de medicamentos prescritos para o con-
trole da pressão arterial, seu João deve seguir adequa-
damente todas as orientações fornecidas pelo profissi-
onal de saúde. Ainda, o uso dos medicamentos prescri-
tos deve estar associado à mudanças no estilo de vida,
para que se obtenha um resultado satisfatório no trata-
mento.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Em visita à puérpera
Mariana, feita no 5º dia após o parto, Agente Co-
munitário de Saúde (ACS) Lucas faz orientações
educativas, e dentre estas, marque a alternativa que
apresenta uma orientação INCORRETA fornecida:

A) Quanto ao planejamento familiar, ACS Lucas orienta
que a LAM (amenorréia da lactação) protege a mu-
lher de uma nova gravidez, caso a amamentação seja
mantida de forma exclusiva, por 06 meses de vida do
recém-nascido, mesmo que a menstruação da mulher
retorne neste período;
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B) Faz-se necessário o acompanhamento do recém-
nascido em consultas na Unidade Básica de Saúde,
com o calendário previsto para seguimento da criança
nos meses de vida: 2º; 4º; 6º; 9º; 12º; 18º e 24º mês de
vida;

C) Mesmo diante de uma mastite (que é um processo in-
flamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama), a
amamentação na mama afetada deve ser mantida, sem-
pre que possível e, quando necessário, a "pega" e a po-
sição devem ser corrigidas;

D) Mariana deve estar atenta à "pega" correta do mamilo,
uma vez que a "pega" errada, só no mamilo, provoca
dor e fissuras e faz com que a mãe fique tensa, ansiosa e
perca a autoconfiança, acreditando que o seu leite seja
insuficiente e/ou fraco;

E) Para evitar ingurgitamento mamário, a "pega" e a po-
sição para amamentação devem estar adequadas e,
quando houver produção de leite superior à demanda,
as mamas devem ser ordenhadas manualmente.

39. (CONCURSO CRATO/2021) O câncer de colo ute-
rino (CCU) constitui um grave problema de saúde
que atinge as mulheres em todo o mundo. Os paí-
ses em desenvolvimento são responsáveis por 80%
desses casos, e o Brasil representa uma taxa expres-
siva desta estatística. Frente à este tipo de câncer,
assinale a alternativa INCORRETA:

A) Uma das mais importantes descobertas na investigação
do câncer de colo uterino foi a demonstração da rela-
ção entre o HPV (papilomavírus humano) e o câncer
do colo do útero;

B) O método de rastreamento do câncer do colo do útero é
o exame citopatológico, também conhecido como Pa-
panicolaou;

C) Gestantes não devem realizar o exame citopatológico,
pois durante a coleta de material, haverá riscos à gra-
videz;

D) Mulheres sem história de atividade sexual estão dis-
pensadas do exame Papanicolaou para rastreamento do
câncer do colo do útero;

E) É importante a mulher ser orientada que deve evitar
a utilização de lubrificantes, espermicidas ou medica-
mentos vaginais por 48 horas antes da coleta do exame
citopatológico.

40. (CONCURSO CRATO/2021) O Agente Comunitá-
rio de Saúde (ACS) Roberto, em visita domiciliar,
identifica que a filha de dona Antônia, de 4 anos de
idade, apresenta diarreia com 10 dias de duração,
bem como, encontra-se irritada e com mucosas se-
cas. No que se refere à esta situação, o ACS deve
ter conhecimento sobre sinais e sintomas do quadro
diarréico e suas consequências, como a desidrata-
ção, bem como, cuidados a serem adotados. Nesse
sentido, marque a alternativa CORRETA:

A) A filha de dona Antônia apresenta-se com quadro de
diarreia persistente, uma vez que o quadro diarréico
completou 10 dias, havendo presença de sinais de desi-
dratação. Nesse caso, a orientação que o ACS Roberto
deve fornecer à dona Antônia é que a criança deve ini-
ciar o uso de Terapia de Reidratação Oral (TRO) em
domicílio, com sais hidratantes, sob observação da fa-
mília;

B) Trata-se de um quadro de diarreia aguda, devendo a
criança ser avaliada em uma Unidade de Saúde quanto
aos sinais de desidratação presentes. Nesse caso, ACS
Roberto orienta que dona Antônia leve a criança à Uni-
dade Básica de Saúde para que a criança fique em ob-
servação e seja iniciada a Terapia de Reidratação Oral
(TRO) na Unidade de Saúde, uma vez que trata-se de
uma desidratação sem gravidade;

C) O quadro diarréico da filha de dona Antônia é consi-
derado crônico (igual ou acima de 10 dias) e a criança
apresenta sinais de desidratação grave, devendo a cri-
ança ser encaminhada à Unidade Básica de Saúde para
se iniciar a reidratação endovenosa;

D) O quadro diarréico da criança é caracterizado como
agudo, com 10 dias de duração, mas não há presença
de sinais de desidratação. Nesse caso, a orientação a
ser fornecida é a introdução precoce de Soro de Rei-
dratação Oral (SRO) em domicílio, que deve ser for-
necido à criança toda vez que esta apresentar sede ou
evacuar;

E) Trata-se de um quadro de diarreia persistente, com pe-
ríodo de 10 dias, mas não há sinais de desidratação. No
entanto, dona Antônia deve levar a criança à Unidade
de Saúde para que a mesma possa ser avaliada por um
profissional, bem como, possa receber pacotes de Soro
de Reidratação Oral (SRO) que deverá ser fornecido a
criança em domicílio.
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41. (CONCURSO CRATO/2021) A vacinação é uma
das medidas mais importantes de prevenção con-
tra doenças. As vacinas protegem o corpo humano
contra vírus e bactérias que provocam vários tipos
de doenças graves, que podem afetar seriamente a
saúde das pessoas e inclusive levá-las à morte, sendo
importante de ser administrada já nos primeiros
dias de vida. Quanto ao calendário nacional de
imunização no Brasil, de acordo com o Programa
Nacional de Imunização (PNI), marque a alterna-
tiva CORRETA:

A) Logo ao nascer, o recém-nascido deve tomar as vaci-
nas Hepatite B e BCG. No entanto, caso não consiga
ser vacinado com a vacina da Hepatite B na materni-
dade ou na Unidade de Saúde em até 07 dias, não há
problema, pois esta será administrada aos dois meses
de vida, a partir da Pentavalente (Difteria, Tétano, Co-
queluche, Hepatite B e meningite por Haemophilus in-
fluenzae tipo b);

B) Com dois meses de vida, o bebê deve ser vacinado
com 4 tipos diferentes de vacinas: 1ª dose da Rotavírus
(VORH), 1ª dose da Pentavalente, 1ª dose da Poliome-
lite (VOP) e 1ª dose da Pneumocócica 10;

C) A vacina Pneumocócica 10 deve ser administrada com
02 e 04 meses de vida do bebê e a vacina Meningocó-
cica C com 03 e 05 meses de vida;

D) Em caso de possibilidade da ocorrência de febre após
a vacinação, a orientação é que se administre antes
da aplicação da vacina um medicamento antitérmico
(como paracetamol), pois ajudará a criança a se recu-
perar mais rápido do quadro febril ocasionado;

E) Em casos de prematuridade ou baixo peso ao nascer,
as vacinas devem ser administradas na idade cronoló-
gica recomendada, com exceção para a vacina BCG,
que deve ser administrada somente nas crianças com
peso ≥ 2.500kg.

42. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, Brasil, a identificação precoce
dos casos de dengue é de vital importância para a
tomada de decisões e implantação de medidas de
controle, visando principalmente evitar a ocorrên-
cia de óbitos. Frente à este agravo, o Agente Comu-
nitário de Saúde (ACS) deve estar atento quanto às
condições ambientais e comportamentais que favo-
recem o aparecimento da doença, sinais e sintomas

e cuidados para reabilitação. Nesse sentido, mar-
que a alternativa INCORRETA:

A) Umas das recomendações de se evitar a dengue é com-
bater os focos de acúmulo de água, que são locais pro-
pícios para a criação do mosquito transmissor da do-
ença;

B) A presença de sangramento de mucosas e hemorragias
alertam para o risco do paciente evoluir para as formas
graves da doença;

C) São alguns dos sintomas da dengue na apresentação
clássica: febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de iní-
cio abrupto, associada à dores de cabeça, dores muscu-
lares e nas articulações e dor retroorbitária (região dos
olhos);

D) Somente quando confirmado o caso de dengue, este
deverá ser notificado à Vigilância Epidemiológica, não
se devendo realizar a notificação de casos suspeitos de
dengue;

E) O mosquito Aedes aegypti é o mosquito transmissor
tanto da dengue, como da febre amarela urbana.

43. (CONCURSO CRATO/2021) O Brasil envelhece
de forma rápida e intensa e o aumento da expecta-
tiva de vida é resultado, em parte, da melhoria das
condições de vida da população, com ampliação do
acesso a serviços de saúde preventivos e curativos.
Assim, para ter suas demandas em saúde satisfei-
tas, a população idosa deve ser atendida de forma
humanizada e integral. Desta forma, ciente de seu
papel no cuidado à pessoas idosas em sua microárea
de atuação, Agente Comunitário de Saúde (ACS)
Fernando deve realizar como ações, EXCETO:

A) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde
da Pessoa Idosa;

B) Avaliar condições de risco de quedas de idosos obser-
váveis no domicílio;

C) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informa-
ção em Saúde e outros para planejar, programar e ava-
liar as ações relativas à saúde da pessoa idosa;

D) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa a ser-
viços de referência de média e alta complexidade, res-
peitando fluxos de referência e contrareferência locais
e mantendo sua responsabilização pelo acompanha-
mento, caso a pessoa idosa não consiga ter seu aten-
dimento ofertado pela Atenção Básica;
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E) Realizar visitas domiciliares às pessoas idosas con-
forme planejamento assistencial, dando prioridade às
frágeis ou em processo de fragilização.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Agente Comunitária
de Saúde (ACS) Rosa acompanha Laura em sua
segunda gravidez, estando apta à lhe fornecer in-
formações sobre os cuidados gestacionais. Dentre
as informações que ACS Rosa deve fornecer, está
CORRETA:

A) Para confirmar que está havendo produção de leite, está
indicada a expressão do peito (ou ordenha) durante a
gestação para a retirada do colostro;

B) Caso a gestante apresente contrações sem ritmo e re-
gularidade não há motivo para preocupações, uma vez
que estas contrações são diferentes daquelas do traba-
lho de parto;

C) É importante estar atenta ao tempo de gestação, uma
vez que uma gestação prolongada é aquela cuja idade
gestacional da mulher está acima de 42 semanas;

D) Para reduzir as chances de varizes, a gestante deve re-
pousar pelo menos 20 minutos, no máximo três vezes
ao dia, com as pernas elevadas;

E) O total de consultas de pré-natal deverá ser de, no mí-
nimo, 08 (oito), com acompanhamento intercalado en-
tre profissional médico e enfermeiro da Unidade de
Saúde.

45. (CONCURSO CRATO/2021) A tuberculose ainda
é uma das principais causas de morbidade e morta-
lidade no mundo. Apesar dos avanços no controle
da tuberculose na última década, o Brasil ainda está
entre aqueles países com a maior carga de tubercu-
lose. Quanto à esta doença, é INCORRETO afir-
mar:

A) A tuberculose é uma infecção causada por uma bacté-
ria conhecida como Mycobacterium tuberculosis (ba-
cilo de Koch), que atinge principalmente os pulmões,
sendo chamada de tuberculose pulmonar, no entanto,
pode acometer outras partes do corpo, neste caso,
sendo chamada de tuberculose extrapulmonar;

B) A transmissão da tuberculose ocorre de pessoa a pes-
soa, por meio do bacilo expelido através da tosse, es-
pirro ou fala de uma pessoa com tuberculose, e am-
bientes fechados, mal ventilados, com ausência de luz

solar e com aglomerados de pessoas tornam maior a
chance de transmissão; no entanto, a partir de 15 dias
de tratamento adequado, o risco de transmissão de uma
pessoa infectada pela tuberculose diminui;

C) Considera-se sintomático respiratório (SR) para tuber-
culose, a pessoa que tem tosse por três semanas ou
mais, sendo indicado esta pessoa realizar a radiogra-
fia de tórax (exame de raio X) como primeiro exame a
ser feito;

D) O tratamento diretamente observado (TDO) para tu-
berculose é recomendado como estratégia de adesão,
e consiste na tomada diária da medicação observada
por um profissional de saúde e o ACS deve fazer a ob-
servação das tomadas de medicação de segunda-feira a
sexta-feira;

E) Nem todas as pessoas infectadas pelo bacilo de Koch
desenvolvem a tuberculose, uma vez que o bacilo pode
permanecer no organismo durante anos, sem que a pes-
soa adoeça por tuberculose.
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