PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
TECNICO EM ENFERMAGEM
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)

A charge é uma forma de as pessoas se expressarem sobre os mais diferentes assuntos que
nos rodeiam: política, futebol, economia, saúde. A charge abaixo apresenta uma situação
ligada aos planos de saúde brasileiros. Assinale a alternativa que explica a fala do médico
ao paciente.

A) Em função dos problemas da economia o paciente está com a pressão arterial moderada.
B) Os planos de saúde reduziram os valores cobrados das pessoas em função dos problemas de
pressão arterial apresentados.
C) A pressão do governo sobre os planos de saúde acabou fazendo com que os preços cobrados
fossem reduzidos.
D) Quando o governo critica os planos de saúde quem acaba pagando mais é a população.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
A palavra “pressão” pode ser usada em mais de um sentido. Não queremos dizer a mesma
coisa quando falamos “pressão arterial” e “pressão do governo”. Isso é muito comum na
Língua Portuguesa e devemos tomar cuidado para que não usemos palavras que gerem
ambiguidade em contextos errados. Assinale a única alternativa em que não ocorre
ambiguidade.
A) A faxineira limpou a estátua da sala e a encerou.
B) Jaime disse a sua irmã que seu primo havia chegado.
C) A policial foi atrás do ladrão correndo.
D) Não gosto quando colocam manga na salada de frutas.

QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
É muito comum encontrarmos placas colocadas em lojas, casas e bares com erros se
considerarmos a norma padrão da língua. Concordância, ortografia, regência, os erros são
mãos mais diversos. Observe a placa abaixo:
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Assinale a alternativa que traz uma afirmação correta sobre esta placa:
A) É possível verificar pelo menos quatro erros referentes à língua padrão.
B) A placa apresenta apenas dois erros: as palavras “casa” e “preço”.
C) Não há erros de norma padrão do português nesta placa.
D) A palavra “esta” está incorreta, pois deveria ser “essa”.

QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
Ao observar os erros contidos nesta placa, verificaremos que alguns são bem comuns de
serem encontrados nos textos dos alunos da Educação Básica. Assinale a alternativa em
que todos os erros contidos na placa foram corrigidos.

A) Vende se esta casa. Preço à combinar.
B) Vende-se esta casa. Preço a combinar.
C) Vende-se essa casa. Preço para combinar.
D) Vende-se esta casa. Preço à combinar.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
As dúvidas quanto à ortografia da língua são frequentes nas pessoas. A dificuldade com
palavras grafadas com hífen ou que tiveram alguma alteração depois da reforma ortográfica
ainda são frequentes. Apenas uma alternativa traz palavras com erros se considerarmos a
ortografia oficial. Assinale-a.
A) minissaia – ideia – troféus – relógio
B) autoavaliação – cachecol – espontâneo – baú
C) mini-saia – experiência – idéia – catástrofe
D) pastéis – coração – epiderme – refrigerador
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QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
Uma das maiores dificuldades dos brasileiros é com a colocação pronominal. O lugar correto
dos pronomes recorre a regras de uso do português de Portugal, o que aumenta a nossa
dificuldade. Uma regra é básica: não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Uma das
frases abaixo contraria essa regra, o que é considerado erro. Identifique-a.
A) Mandaram te chamar para o almoço.
B) Por que você não me falou sobre isso?
C) Te disse que era para não sair tão tarde.
D) Convidar-te-ia para sair se você quisesse.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
As regras de concordância nominal e verbal organizam as relações entre as palavras e
orações nos parágrafos. Conhecer estas regras auxilia na elaboração de textos com maior
rigor gramatical e sem desvios de sintaxe. Apenas uma das alternativas abaixo está com a
concordância inadequada. Identifique-a.
A) Hoje fazem dez dias que minha irmã viajou.
B) No aquário há peixes de diferentes espécies.
C) Existem muitas maneiras de se fazer uma atadura.
D) Houve muitas manifestações a favor da greve.
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Visitando a cidade de Laguna, um casal de turistas ficou discutindo acerca da crase na placa
que encontraram na entrada da ponte, que dizia assim: Bem-vindos à Laguna”. O problema
da discussão era se havia ou não o acento grave diante da palavra Laguna. Abaixo
transcrevemos a conversa dos dois. Identifique a alternativa em que a fala está equivocada.
A) “Não deve haver acento grave diante da palavra Laguna, pois aqui este “a” é apenas uma
preposição.”
B) “Para haver o acento da crase diante de cidades, é preciso que a palavra admita a fusão de uma
preposição e de um artigo.”
C) “Nem todos os nomes de cidade no feminino devem ser antecedidos com o acento da crase”.
D) “Não se deve colocar o acento porque a palavra “Bem-vindos” não pede preposição.”
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Encontramos muita dificuldade com o uso de preposições depois de verbos porque, na fala,
já admitimos muitas construções com preposições inadequadas. É o caso do verbo
“assistir”. Costumeiramente escutamos “Eu assisto muitos jogos na TV” e não nos damos
conta de que deveria ser “Eu assisto a muitos jogos na TV”. Das alternativas abaixo apenas
uma traz um caso de erro quanto à regência verbal. Identifique-a.
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A) Lembrei-me de que na sexta-feira tenho formatura.
B) Os candidatos aspiram a uma vaga na agência de saúde.
C) Nós chegamos em Laguna há mais ou menos 10 dias.
D) Ele esqueceu minha data de aniversário.
QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
Muitas das palavras da língua admitem a escrita de duas formas, como “coser/cozer”,
“converto/conserto”, “imigrante/emigrante”, “emergir/imergir”. Claro que o significado
dessas palavras muda conforme o contexto de produção. Uma das alternativas abaixo usou
uma dessas palavras de forma equivocada. Identifique-a.
A) Preciso coser todas estas calças ainda hoje.
B) Após emergir da piscina, teve que ir ao hospital.
C) Não assisto a um conserto musical desde minha infância.
D) O emigrante deixou a Síria e veio ao Brasil.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Em um aviário existem 32805 frangos. Devido a uma peste que se alastra rapidamente entre
os frangos, constata-se que, no 1º dia, há 5 vítimas; no 2º dia, 10 novas vítimas; no 3º dia, 30
novas vítimas. Preocupados com o avanço da peste sobre a população de frangos, e que a
sequência do número de vítimas acumuladas obedece a uma P.G. Em quantos dias o número
total de frangos será dizimada?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Após o término da prova de matemática, dois amigos conversam depois de conferir os
gabaritos: “Oi Marcos eu acertei

𝟑𝟔
𝟒𝟐

das questões da prova, e você?”

Marcos responde: “Carlos nesta mesma prova eu acertei

𝟔
𝟕

das questões”.

Segundo a conversa entre Marcos e Carlos podemos afirmar:
A) Com certeza Carlos quem acertou mais questões!
B) Os dois acertaram o mesmo número de questões!
C) Marcos acertou mais questões!
D) Infelizmente Marcos errou mais questões do que Henrique!
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QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Dada a sequência de figuras a baixo, determine a quantidade de elementos que teremos na
sexta figura:

A) 24
B) 23
C) 22
D) 21
QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Antônio possui as seguintes quantidades de moedas para trocar: 20 moedas de 50 centavos;
20 moedas de 25 centavos; 5 moedas de 10 centavos e 10 moedas de 5 centavos. Pablo que
precisa de troco, para o seu estabelecimento, quer ter o maior número de moedas possível
para trocar uma nota de R$ 10,00 com Antônio. Qual é essa quantidade de moedas que Pablo
pode receber?
A) 50 moedas
B) 48 moedas
C) 43 moedas
D) 41 moedas
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
O Professor Marcos tem em sua classe doze alunos, em suas aulas de natação, ele sempre
gosta de trazer desafios de lógica para aplicar com seus alunos. Em uma de suas aulas ele
quer presentear com um “óculos de natação” o aluno que primeiro resolver o seguinte
desafio: “Quantas equipes de dois alunos posso formar com vocês doze?” Qual foi a
resposta de quem ganhou o desafio?
A) 66 equipes
B) 72 equipes
C) 84 equipes
D) 90 equipes
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
Dentre os itens abaixo, quais o técnico de enfermagem não deverá realizar, uma vez que é
exercício ilegal da profissão.
A) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas.
B) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública
e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
C) Realizar a consulta de enfermagem com o Enfermeiro.
D) Letras B e C não fazem parte das atividades legais do Técnico de Enfermagem.
QUESTÃO 17 (Valor:)
O técnico de enfermagem recebe capacitação específica, e, conforme a Lei do Exercício
Profissional 7.498/86, de 25 de junho de 1986, a esse profissional compete:
A) Realizar consulta de enfermagem e prescrever cuidados em conjunto com o enfermeiro do setor.
B) Prestar cuidados de higiene e conforto, bem como, procedimentos de baixa complexidade.
C) Auxiliar em cirurgias no centro cirúrgico.
D) Realizar parto na ausência do médico.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
A resolução do COFEN número 0588/2018, sobre a atuação da equipe de Enfermagem no
processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde. Tal
resolução aborda o transporte seguro, sendo assim, dentre os itens abaixo, qual a
responsabilidade da equipe de enfermagem durante o transporte do paciente?
A) Comunicar ao enfermeiro só as intercorrências graves no transporte.
B) O transporte do paciente hospitalizado faz parte das competências da equipe de enfermagem
devendo os serviços de saúde assegurar as condições necessárias para a atuação do profissional
responsável pela condução do meio (maca ou cadeira de rodas. E somente o técnico pode
transportar o paciente.
C) Prever a necessidade de vigilância e intervenção terapêutica durante o transporte.
D) Atuar na prevenção de possíveis instabilidades e complicações no estado geral do paciente.
QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
Conforme o código de ética de enfermagem, os profissionais têm os seguintes direitos ou
deveres:
A) Art. 1º - Exercer a enfermagem com liberdade, mas, não tem autonomia e deveria ser tratado
segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
B) Art. 4º - Obter agravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional
de Enfermagem.
C) Art. 2º - Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a
sua prática profissional.
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D) Art. 6º - Fundamentar suas relações no direito, na imprudência, no respeito, na solidariedade e
na diversidade de opinião e posição ideológica.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
Conforme a resolução número 611/2019/COFEN, que confere a atualização da normatização
referente a atuação da equipe de enfermagem no processo de doação de doação de órgãos
e tecidos para transplante. É correto afirmar:
A) Executar tarefas de acordo com suas competências técnicas, estabelecida pela Lei do Exercício
Profissional, prescrito pelo Enfermeiro.
B) O técnico de Enfermagem pode realizar enucleação do globo ocupalar, desde que tecnicamente
habilitado por um banco de órgãos.
C) O técnico é responsável por planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os
procedimentos de enfermagem.
D) Nenhuma das alternativas estão corretas.
QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
Sra M.F.D, 66 anos, escorregou no tapete e quebrou a diáfise do fêmur, essa parte é:
A) Parte distal do osso chamado fêmur, ou seja, parte que encaixa com os pés.
B) Corpo do osso do fêmur.
C) Parte proximal do osso chamado fêmur que fica no encaixe do quadril.
D) Qualquer uma das pontas do osso.
QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
Sr J.C.E, 77 anos, está acamado há 6 meses devido a um Acidente Vascular Encefálico
isquêmico, era tabagista há 60 anos e fumava duas carteiras ao dia. Apresentava-se com
diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, mas não gostava de fazer dieta ou tomar
os medicamentos. Ingeria carnes gordas, comidas doces, diversos tipos de pães e uma taça
de vinho todas as noites para ajudar a “purificar seu corpo”. Dentre os itens abaixo, quais
fatores são predisponentes ao AVC isquêmico.
A) Tabagismo, altas taxas de colesterol e hipertensão arterial sistêmica.
B) Açúcar e muito exercício físico.
C) Altas taxas de colesterol e hipotensão.
D) Hipotensão, Tabagismo, altas taxas de colesterol.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
Sra C.D.A, 33 anos, está grávida e diz estar com dor de cabeça há 3 dias, com maior
intensidade na região da nuca. Ao avaliar a pressão arterial você percebe que ela encontrase com hipertensão, uma vez que sua pressão foi de:
A) 100x60 mmHg
B) 160x90mmHg
C) 120x80mmHg
D) 110x80mmHg
7
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QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
O paciente J.V.A, 55 anos, trabalhou por 30 anos em mina de carvão e atualmente apresentase com dispneia, chegou no hospital para ser atendido e apresenta-se com PA:
130x90mmHg; P=65bpm; R: 28mpm; T: 36,9o C. Esse termo dispneia significa:
A) Dificuldade respiratória.
B) Ausência de respiração em alguns momentos.
C) Respiração rápida e curta.
D) Respiração curta e lenta.
QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
Sra M.G.A, 45 anos, tem Diabetes Melittus há 20 anos, atualmente alimenta-se corretamente
e faz as atividades físicas. Todavia, tem dificuldade de circulação de membros inferiores, e,
há dois meses, o hálux apresentou-se frio, cianótico, sem pulso pedioso. Qual a
fisiopatologia apresentada pela Sra M.G.A.
A) Ausência completa de sangue do dedo e consequente amputação.
B) Insuficiência vascular periférica, isquemia e gangrena levando a amputação.
C) Ausência de pulso desde o femoral, poplíteo e pedioso, levando a falência circulatória.
D) Todas as anteriores estão corretas.
QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
No rastreamento, diagnóstico e acompanhamento da pessoa com Diabetes na Atenção
Básica em adultos assintomáticos, quais os fatores predisponentes que você deve observar
e avaliar para minimizar riscos de complicações:
A) Hipertensão Arterial (>140/90mmHg), dislipidemias, Obesidade Severa e Inatividade Física.
B) Tabagismo, Hereditariedade, Doença cardio vascular e Obesidade.
C) Tabagismo, gordura abdominal, Inatividade Física, Hereditariedade.
D) Todas estão corretas.
QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
Na Unidade Básica de Saúde – ESF, você deverá realizar o cálculo de gotejamento para
aplicar no paciente. Se trata de um soro fisiológico 0,9% 350ml + 40 ml de aminofilina.
Quantas gotas por minuto deve ser para infundir o soro em 2 horas? Use o cálculo para
equipo macrogotas.
A) 38 gotas por minuto.
B) 42 gotas por minuto.
C) 56 gotas por minuto.
D) 35 gotas por minuto.
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QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
Sra M.R.C, 78 anos, vai até ao ESF para aplicar o antibiótico chamado Rocefin 250mg a cada
12 horas EV e, soro Fisiológico 0,9% de de 100 ml, todavia, ela trouxe o frasco de 1 grama.
Você diluirá o frasco com 5 ml de água bidestilada. Quantos ml você deverá introduzir dessa
solução no soro?
A) 2,5 ml
B) 1,25 ml (1,3)
C) 2,75 ml
D) 2,25 ml (2,3)
QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, que pode causar sérios danos em uma
comunidade caso não seja controlada. Dentre os sintomas abaixo, quais são relacionados a
essa doença que debilita tanto o ser humano.
A) Tosse seca quando se inicia, hemorragia nasal.
B) Palidez, emagrecimento, tosse com secreção sanguinolenta e rouquidão.
C) Emagrecimento, palidez e tosse seca.
D) Palidez, tosse continua, fezes escura.
QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
As gestantes tem atendimento integral e interdisciplinar na ESF quando o pré natal é de baixo
risco. Dentre os itens abaixo, quais são de competência do técnico de enfermagem.
A) Orientar as mulheres e familiares sobre a importância do pré-natal, doenças que podem ocorrer
e riscos da gestação.
B) Prescrever os exames de rotina.
C) Fazer o preventivo no momento que a gestante aparecer na unidade.
D) Verificar peso e altura e anotar no caderno da gestante.
QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
P.G.C, 55 anos, diabético, teve gangrena em MIE, sendo amputada a perna na altura da rótula.
Nesse caso, você abre o curativo e observa as características da lesão e chama o enfermeiro
para avaliar. Quais das alternativas abaixo apresenta características viáveis para a
cicatrização.
A) Exsudato purulento, esfacelos e odor forte
B) Granulação, exsudato serosanguinolento em pouca quantidade.
C) Esfacelos secos, leve odor, descamação nas margens.
D) Esfacelos úmidos,
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QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
A Política Nacional de Atenção Básica engloba ações que enfatizam o fortalecimento e a
consolidação da Política Nacional de Promoção da Saúde e da Política Nacional de
Humanização. O que significa a Humanização no atendimento?
A) Resolutividade essencialmente.
B) Acolhimento para a pessoa sentir-se bem.
C) Viabilização e estabelecimento de vínculo.
D) Acolhimento e resolutividade na atenção prestada.
QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
A Promoção da Saúde tão almejada na atenção básica é de suma importância, uma vez que
ela é:
A) A visibilidade do acolhimento como uma nova política para a organizar os serviços de saúde.
B) Promover a saúde e prevenir doenças nas pessoas, ou até complicações.
C) Um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, visando
as necessidades sociais e a qualidade de vida.
D) Ofertar as consultas, exames e medicamentos conforme a necessidade da pessoa.
QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
A Política Nacional de Saúde Mental é uma ação do Governo Federal, coordenada pelo
Ministério da Saúde, que compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo país para
organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados
específicos em saúde mental. Qual dos itens abaixo contempla o primeiro passo diante do
atendimento da pessoa e da família.
A) Acolher a família e a pessoa com comprometimento da saúde mental, é uma estratégia
diagnóstica importante para aliviar o sofrimento, planejar as intervenções e as necessidades
assistenciais.
B) Acolher a pessoa em crise envolve atendê-la no hospital em primeiro plano.
C) Atuar ativamente na prevenção de problemas relacionados a saúde mental e dependência
química, a partir de programas para prevenção de suicídio pelo convênio com CVV ( Centro de
valorização da vida).
D) Nenhuma das alternativas.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
M.A.C, 18 anos, vem a procura da ESF porque está com amenorreia devido ao uso de
anticoncepcionais orais. Qual a conduta apropriada para esse caso quando a mulher lhe
pergunta as possíveis possibilidades?
A) Provavelmente o médico irá suspender temporariamente o anticoncepcional.
B) Para evitar gravidez usar anticoncepcional
C) Já que não está em tendo o ciclo, sugere-se colocar o DIU .
D) Oferecer orientações sobre planejamento familiar, com outros hormônios: implantados ou
adesivos.
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QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
Na crise convulsiva tônico clônica há movimentos exacerbados da pessoa devido as
informações cerebrais ineficazes, ocasionando as contraturas. No atendimento de uma
pessoa em Crise convulsiva, quais os principais cuidados que se deve ter?
A) Avaliar a cena, Chamar o serviço móvel de urgência, proteger a cabeça da pessoa para evitar
bater no chão, segurar a língua para não engolir. Colocar de lado enquanto estiver na crise.
B) Proteger a cabeça da pessoa para evitar bater no chão, segurar a língua para não engolir.
C) Avaliar a cena, Chamar o serviço móvel de urgência, proteger a cabeça da pessoa para evitar
bater no chão. Ao finalizar a crise a pessoa deverá ser colocada de lado para evitar que o líquido
proveniente da sialorréia provoque um engasgo.
D) Os itens A e B estão corretos.
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares.
Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo terapêutico e na
prevenção da hipertensão. Levando em conta a pré hipertensão, qual dos valores abaixo
necessita ser considerado como um sinalizador?
A) Normal: 130x90mmHg
B) Pré hipertensão: 120/139 x 80/89mmHg
C) Hipertensão – estágio 1: 13/159x80/99mmHg
D) Hipertensão – estágio 2: >160 x >100 mmHg
QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
A linha de cuidado da saúde da criança é uma prioridade da Secretaria Estadual de Saúde,
que assume o compromisso de reduzir a mortalidade infantil e abordar integralmente a saúde
da criança, com promoção da qualidade de vida e de equidade. A caderneta da criança é
importante porque:
A) Instrumento isolado que atende as necessidades de orientação da assistência na rede de
serviços. Contém informações e orientações sobre saúde, direitos da criança e dos pais, registro de
nascimento, amamentação e alimentação saudável.
B) Instrumento que serve para vigilância do estado de saúde da criança para promoção, prevenção
e se necessário tratamento eficaz.
C) Serve para avaliar a criança apenas nos aspectos vacinação, crescimento e desenvolvimento,
sinais de perigo de doenças graves, prevenção de violências e acidentes.
D) É destinada aos profissionais de saúde, com espaço para registro de informações importantes
relacionadas à saúde da criança e da mãe.
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QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
Atenção Primária de Saúde (APS) representou uma inovação conceitual e tecnológica na
visão sobre os sistemas de saúde no mundo, além de um grande desafio para os gestores e
profissionais de saúde arraigados num modelo de cuidado curativo e individualista. Ela é
importante porque?
A) Um dos pressupostos é dar suporte à pessoa e não somente o combate da enfermidade,
promovendo intervenções familiares e comunitárias, quando necessárias.
B) É uma das principais estratégias para um sistema de, mas, infelizmente não permite reduzir as
iniquidades e melhorar a saúde dos indivíduos e comunidades
C) Sistema adotado em todo Brasil, mas, está sendo repensada para voltar ao sistema antigo.
D) O atendimento nas UBS é focado apenas nas doenças, porque é assim que ele funciona.
QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
A Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem (PNAISH) tem como diretriz
promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da
realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e políticoeconômicos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos
sistemas locais de saúde e tipos de gestão de Estados e Municípios. Foi desenvolvida em
5 eixos temáticos.
A) Acesso integral as unidades de saúde, equipe capacitada para atender, acolhimento
B) Acesso integral as unidades de saúde, equipe capacitada para atender, Equidade, acesso ao
acolhimento,
C) Acesso ao acolhimento, Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, Paternidade e Cuidado, Doenças
prevalentes na população masculina, Prevenção de Violências e Acidentes.
D) Prevenção de câncer de próstata, Prevenção de Violências, Cuidados sexuais e reprodutivos,
prevenção de acidentes de trabalho, orientação sobre as doenças como diabetes e hipertensão
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