
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA 
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 

Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Matemática 6 a 10 

Informática Básica 11 a 15 

Conhecimentos Gerais 16 a 20 

Conhecimentos Específicos 21 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 

deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 

constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 

substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 

documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 

automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 

Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 

13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Negócio da China 

Por Mentor Neto 

 

Mais um ano, mais um vírus que vai acabar com a 

humanidade. Enquanto escrevo esta crônica, o Corona Vírus já 

contabiliza mais de 400 vítimas fatais, na China. Difícil saber 

se os dados são confiáveis, já que o governo chinês não preza 

exatamente por compartilhar informações. Apesar disso, estão 

fazendo o que podem. Interditaram entradas e saídas da cidade 

que foi o epicentro da doença. Wuhan tem mais de 11 milhões 

de habitantes. Um vilarejo para os padrões chineses, mas é 

gente que não acaba mais. Praticamente dois Rio de Janeiro de 

habitantes impossibilitados de transitar pelo país. Ao mesmo 

tempo, autoridades chinesas insistem em minimizar o problema 

ou culpar os Estados Unidos por difundir o medo. A falta de 

transparência chinesa apenas complica a situação e as 

consequências econômicas começam a se espalhar numa 

velocidade mais rápida do que uma pandemia. Azar do mundo 

que o Corona não surgiu no Brasil. Fosse aqui o berço dessa 

doença e o planeta estaria salvo. Acabaríamos com o vírus do 

mesmo jeito que acabamos com o Orkut. Afinal, não existe 

povo capaz de administrar crises melhor do que o brasileiro. Se 

a Natureza nos tivesse brindado com esta oportunidade, a raça 

humana estaria segura. De cara, já teríamos dado um apelido 

para a doença. “Gripe Cervejona”, por exemplo. 

– Cadê o Plínio, do RH? 

– Pegou a cervejona, mas amanhã ele tá aí. 

E pronto. 

Um belo dum apelido já desmoraliza o vírus de cara, que 

é para impor nosso ritmo. Claro que não seríamos capazes de 

fechar uma cidade inteira. Se alguém sugerisse uma maluquice 

dessas, metade do país diria que é coisa de fascista e que no 

tempo do Lula era melhor. A outra metade diria que o Corona 

é coisa de comunista e que temos sorte de ter o Mito para nos 

salvar. Divididos, permitiríamos que, em pouco tempo, o vírus 

se espalhasse por todo o país. Ótima notícia, pois possibilitaria 

que mais pesquisadores tivessem condições de estudar 

possíveis vacinas. Por aqui o Corona seria uma doencinha de 

verão, porque lidamos com doenças muito mais graves do que 

essa. O Bacilo da Corrupção, por exemplo. Isso sim é doença 

séria. Quando ataca, corrói o sujeito por dentro, apesar de não 

apresentar sintomas externos. Pelo contrário. Alguns doentes 

acabam vivendo melhor do que no tempo em que eram 

saudáveis. Pelo menos até serem diagnosticados. Alguns dizem 

que o foco inicial foi Brasília. Mas há registros de casos desde 

1500. Mais grave que o Corona é, também, o Bala-Perdida 

Vírus. Surgiu no Rio de Janeiro e não tem cura conhecida. Mata 

mais do que a peste negra e é tão implacável quanto. Você está 

lá, saudável, assistindo o futebol na sua sala quando, sem mais 

nem menos, pimba! O vírus entra pela janela e já era para você. 

Outra doença muito comum nos últimos anos é causada pela 

misteriosa Bactéria da Barragem. Doença fulminante, capaz de 

dizimar cidades inteiras em questão de horas. Tem ainda a 

Epidemia do Desmatamento, o Microorganismo dos Rios 

Poluídos, a Metástase da Desigualdade e a mais grave de todas, 

que muitos chamam de a M&atil de;e de Todas as Doenças: o 

Germe do Voto Errado, onde o sujeito perde completamente a 

habilidade de escolher seus representantes. Todas doenças 

gravíssimas, com que aprendemos a conviver, enquanto a cura 

não vem. Há quem diga, inclusive, que existem remédios para 

esses nossos males, mas que o sistema não permite que 

cheguem aos doentes, por interesses econômicos. O antibiótico 

da Educação e a vacina do Saneamento, por exemplo. Então, 

não me venham com esse escarcéu por causa de um viruzinho 

mequetrefe desses, ora por favor. 

Brasileiro que é brasileiro tira essa cervejona de letra, 

isso sim. 
Disponível em https://istoe.com.br/negocio-da-china-2/ 

 

1. Analise e assinale a alternativa correta quanto a 

classificação das seguintes orações: “Se a Natureza 

nos tivesse brindado com esta oportunidade, a raça 

humana estaria segura.” 

a) Oração Subordinada Adverbial Temporal. 

b) Oração Subordinada Adverbial Comparativa. 

c) Oração Subordinada Adverbial Condicional. 

d) Oração Subordinada Adverbial Final. 

 

2. De acordo com o texto, é possível afirmar que 

a) a China tem problemas mais sérios a serem resolvidos 

do que no Brasil, e por conta disso, não estão dando 

enfoque ao Corona Vírus. 

b) os brasileiros precisam aprender com os chineses em 

como lidar com as situações, uma vez que, se fosse no 

Brasil, o caos estaria instalado e o desespero já haveria 

tomado conta da população. 

c) o Brasil está omitindo ajuda e ainda zombando com algo 

sério, já que com tantos pesquisadores no Brasil, no 

mínimo, parte deles deveria estar na China ajudando em 

investigações e pesquisas. 

d) os chineses estão, de certa forma, dificultando o trabalho 

de pesquisadores, pois isolaram áreas e ainda não 

disponibilizam material ou pessoal para estudo, para que 

assim, algo possa ser feito com relação ao vírus. 

 

3. Analise: “Você está lá, saudável, assistindo o futebol 

na sua sala quando, sem mais nem menos, pimba!” 

O termo sublinhado, na classificação de palavras, é 

a) substantivo. 

b) interjeição. 

c) numeral. 

d) adjetivo. 

 

4. Analise: “Há quem diga, inclusive, que existem 

remédios para esses nossos males” e assinale a 

alternativa que foi reescrita sem que a oração perca 

o sentido. 

a) Exista quem dialogue, exclusivamente, que têm drogas 

para nossos aspectos. 

b) Tem quem fale, inclusive, que têm remédios para essas 

coisas ruins. 

c) A quem diga, inclusive, que a remédios para esses 

nossos males. 

d) Tem gente que fala mais que a boca. 

 

5. O autor utiliza uma figura de linguagem recorrente 

para criticar, ou até mesmo ridicularizar. Essa figura 

denominamos de  

a) ironia. 

b) metáfora. 

c) metonímia. 

d) aliteração. 
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Matemática 
 

6. Em um pequeno Colégio, de uma cidade do interior, 

a diretora resolveu enviar um grupo de alunos para 

participarem de uma gincana escolar na capital do 

Estado. A diretora fez a inscrição de 6 alunos para 

participarem na competição de xadrez, 8 alunos para 

participarem na competição de jogo de dama. 

Sabendo que 4 alunos participaram nas duas 

modalidades de jogos, xadrez e dama. Assinale a 

alternativa que representa a quantidade de alunos 

que a professora levou para a gincana. 

a) 8. 

b) 9. 

c) 10. 

d) 11. 

 

7. Dada a sequência {1, 4, 9, 16, 25, ...}, assinale a que 

representa o próximo número da referida sequência. 

a) 33. 

b) 34. 

c) 35. 

d) 36. 

 

8. Um pai, preocupado com a formação escolar dos seus 

3 filhos, resolveu dividir uma certa quantia de 

dinheiro que ele tinha na poupança. Procurando 

uma forma justa para fazer a divisão, ele resolveu 

fazer forma diretamente proporcional pela idade de 

cada filho, que tinham 8 anos, 12 anos e 16 anos 

respectivamente. Assinale a alternativa que 

representa o valor que o filho mais velho recebeu, 

considerando que o valor dividido era de R$ 

36.000,00. 

a) R$ 16.000,00. 

b) R$ 12.000,00. 

c) R$ 10.000,00. 

d) R$   8.000,00. 

 

9. Duas máquinas X e Y produzem juntas 1600 peças 

por hora. Assinale a alternativa que representa a 

quantidade de tempo que a máquina Y levaria para 

produzir, sozinha, 2200 peças, considerando que a 

razão entre a quantidade de peças produzida pela 

máquina X e a quantidade de peças produzidas pela 

máquina Y, em uma hora, é de 
𝟑

𝟓
. 

a) 2 horas e 10 minutos. 

b) 2 horas e 12 minutos. 

c) 2 horas e 20 minutos. 

d) 2 horas e 25 minutos. 

 

10. Considerando X = (√𝟏𝟒𝟒 +  
𝟖

𝟒
 + 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟖 + 𝟐𝟔), assinale 

a alternativa que corresponda ao valor correto de X. 

a) 81. 

b) 86. 

c) 92. 

d) 94. 

 

Informática Básica 
 

11. O uso das teclas de atalho no Windows 10, instalação 

padrão, português do Brasil, ajuda no trabalho 

diário dos seus usuários. Sobre esse tema, assinale a 

incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do 

comando, significa que as teclas devem ser 

pressionadas simultaneamente). 

a) SHIFT+CTRL + N: cria uma pasta no Windows 

Explorer. 

b) SHIFT+DELETE: apaga arquivos, enviando para a 

Lixeira. 

c) CTRL+SHIFT + ESC: abre o Gerenciador de Tarefas. 

d) Alt+F4 Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 

 

12. Ao trabalhar com MS-Word 2016 (em português e 

em sua configuração padrão), se desejar usar a 

ferramenta para comparar dois documentos para 

ver as diferenças entre eles, o usuário deverá usar a 

seguinte opção da barra de menus. 

a) Design. 

b) Referência. 

c) Correspondência. 

d) Revisão. 

 

13. A comissão organizadora de um Concurso publicou 

o resultado do certame, conforme critério 

estabelecido no Edital de Abertura, o qual 

considerava o candidato como aprovado se acertasse 

30 (trinta) ou mais questões do total de 60 (sessenta) 

questões da prova. Para facilitar o trabalho, uma 

planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-

Excel 2016, (versão em português e em sua 

configuração padrão) foi usada para computar o 

resultado. Analise a alternativa que representa 

corretamente a fórmula que deverá ser usada na 

célula C6. 

 
a) =SE(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

b) =case(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

c) =Atrib(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

d) =IF(B6>=30;"Aprovado";"Reprovado") 

 

14. Analise a alternativa que melhor define o seguinte 

conceito: “É uma rede de computadores privada que 

assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, 

porém, de uso exclusivo de um determinado local, 

como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só 

poderá ser acessada pelos seus utilizadores ou 

colaboradores internos.  

a) Internet. 

b) Extranet. 

c) Intranet. 

d) Rede Pública. 

 

15. Ao usar a ferramenta de pesquisa na internet Google, 

é possível usar símbolos ou palavras na pesquisa 

para tornar os resultados mais precisos. Analise a 

alternativa que define corretamente uma forma de 

pesquisa que trará somente as correspondências 

exatas da frase: Concurso da Prefeitura Municipal 

de Sertaneja. 

a) #concurso da prefeitura municipal de Sertaneja# 

b) concurso + da + prefeitura + municipal + de + Sertaneja  

c) &concurso da prefeitura municipal de Sertaneja& 

d) "concurso da prefeitura municipal de Sertaneja" 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Conhecimentos Gerais 
 

16. Os símbolos do Município de Sertaneja são 

a) a Bandeira, o Brasão e o selo. 

b) a Bandeira, o selo e o Hino Municipal.  

c) a Bandeira e o Brasão. 

d) a Bandeira, o Brasão e o Hino Municipal.  

 

17. Com relação aos aspectos geográficos do Brasil, 

analise as assertivas e assinale a alternativa que 

corresponde a principais bacias hidrográficas 

brasileiras.  

I. Bacia Amazônica. 

II. Bacia do Prata ou Platina. 

III. Bacia do São Francisco. 

IV. Bacia Tocantins-Araguaia.  

a) Apenas l, ll e lll estão corretas.  

b) Todas estão corretas.  

c) Apenas l, lll e IV estão corretas.   

d) Apenas ll, lll e IV estão corretas. 

 

18. Sobre a Lei Orgânica do Município de Sertaneja, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 

afirma e assinale a alternativa com a sequência 

correta.  

(  ) O Município de Sertaneja terá como símbolos a 

Bandeira, o Brasão, de Armas e o Hino, estabelecidos 

em Lei Municipal.  

(  ) São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 

(  ) Constituem bens do Município todas as coisas móveis 

e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 

pertençam.  

(  ) Nos procedimentos administrativos, qualquer que 

seja o objeto, obedecer-se-á aos princípios a 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

igualdade entre os administradores e ao devido 

processo legal que comtemplará sempre o 

contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão 

motivados.  

a) V – F – F – V. 

b) V – V – F – F. 

c) F – F – V – F. 

d) F – V – F – V.  

 

19. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei 

Orgânica do Município de Sertaneja, o Município 

tem como competência privativa, legislar sobre 

assuntos de interesses local, cabendo-lhe, entre 

outras as seguintes contribuições. 

a) Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 

e os orçamentos anuais. 

b) Organizar e prestar os serviços públicos de forma 

centralizada ou descentralizada, sendo neste caso: por 

outorga, às suas autarquias ou entidades; por delegação, 

a particulares, mediante concessão, permissão ou 

autorização. 

c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como ampliar suas redes, com prejuízos da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 

nos prazos fixados em lei. 

d) Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação 

estadual. 

 

 

20. A Política do Brasil funciona sob o modelo 

de república federativa presidencialista, formada 

pela União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, o exercício do poder é atribuído 

a órgãos distintos e independentes, submetidos a um 

sistema de controle para garantir o cumprimento das 

Leis e da Constituição. De acordo com os tipos de 

poderes dentro dos aspectos políticos do Brasil, 

relacione as colunas e assinale a alternativa que 

apresenta a ordem correta. 

1. Poder Executivo 

2. Poder Legislativo 

3. Poder Judiciário 

(  ) É o árbitro que julga os conflitos de interesse 

existentes na sociedade, uma vez que cabe ao Estado 

decidir quem tem razão nos casos em que tais 

conflitos não sejam superados por negociações e 

acordos diretos entre as partes envolvidas. 

(  ) É composto por Ministérios, por Secretarias 

Especiais e pelas Forças Armadas. 

(  ) Vigora no país o pluripartidarismo, com um Poder 

Legislativo bicameral, composto pelo Senado, com 81 

membros, e pela Câmara dos Deputados, com 513 

membros. 

a) 2 – 3 – 1.   

b) 2 – 1 – 3.  

c) 3 – 2 – 1. 

d) 3 – 1 – 2. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

21. A via e o local de administração do imunobiológico 

SCRV (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela), 

respectivamente, são: 

a) Subcutânea; na região deltoideana. 

b) Subcutânea; na região do tríceps braquial. 

c) Intramuscular; no vasto lateral da coxa direita. 

d) Intramuscular; no vasto lateral da coxa esquerda. 

 

22. A rede de frio consiste num sistema amplo que inclui 

uma estrutura técnico-administrativa orientado pelo 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), a qual 

através de normatização, planejamento, avaliação e 

financiamento, com o objetivo de uma manutenção 

adequada da cadeia de frio. Segundo o PNI não é 

recomendado a utilização do termômetro de máxima 

e mínima durante 

a) utilização de caixas térmicas. 

b) medições rápidas de geladeiras convencionais. 

c) atividades de transporte. 

d) o registro de temperaturas em tempos determinados em 

caixas térmicas. 
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23. Existem fatores e condições que são consideradas 

possíveis de contraindicação gerais à administração 

de todo imunobiológico, devendo ser avaliado pelo 

responsável podendo apontar a necessidade de 

adiamento ou da suspensão da vacinação. Sendo um 

assunto de relevância, considerando a existência de 

falsas contraindicações, desta forma, podemos 

dividir em contraindicações comuns a todos os 

imunobiológico e falsas contraindicações. Relacione 

as colunas utilizando (1) para contraindicações 

comuns e (2) para falsas contraindicações e assinale 

a alternativa correta de cima para baixo. 

(  ) Doença aguda benigna sem febre (quando a criança não 

apresenta histórico de doença grave ou infecção simples 

das vias respiratórias superiores. 

(  ) Prematuridade e baixo peso (exceto para BCG que deve 

ser administrada em crianças acima dos 2 kg). 

(  ) Uso de dose imunossupressora de corticoide. 

(  ) Antecedente familiar de convulsão, mesmo nos casos 

em que se configura o sintoma como reação adversa à 

vacinação. 

(  ) Usuário que apresente doença febril grave. 

(  ) Histórico de hipersensibilidade a qualquer componente 

da vacina. 

(  ) Usuário que possui contato familiar com gestante. 

 

a) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

b) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 

c) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 

d) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1. 

 

24. O Sistema Único de Saúde é constituído por um 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestado por 

diversos órgãos e instituições, sejam elas federais, 

estaduais e municipais, administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público. São objetivos do SUS, exceto. 

a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes 

e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover, 

nos campos econômico e social. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) A normatização, fiscalização e controle das condições 

de produção, extração, armazenamento, transporte, 

distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 

máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à 

saúde do trabalhador. 

 

25. A Lei n° 2.436, de 21 de setembro de 2017 instituiu a 

Política Nacional de Atenção Básica, a qual 

considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção 

Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como 

termos equivalentes, de forma a associar a ambas os 

princípios e as diretrizes definidas. É um princípio 

do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a serem 

operacionalizado na Atenção Básica 

a) cuidado centrado na pessoa. 

b) Equidade. 

c) participação da comunidade. 

d) Resolutividade. 

 

 

 

 

26. De acordo com Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (CEPE): “Registrar no prontuário e 

em outros documentos as informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, 

objetiva, cronológica, legível, completa e sem 

rasuras.”, é considerado um(a) 

a) proibição. 

b) pireito. 

c) responsabilidade. 

d) dever. 

 

27. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes, 

sejam eles químicos, físicos ou energia elétrica, capaz 

de produzir calor excessivo que danifica os tecidos e 

causa apoptose celular. São considerados sinais e 

sintomas de infecção na queimadura, exceto. 

a) Mudança na coloração da lesão. 

b) Aumento ou modificação da queixa dolorosa. 

c) Edema de bordas das feridas ou do segmento corpóreo 

afetado. 

d) Infiltrado seroso, especial nas queimaduras causadas por 

ácido fluorídrico. 

 

28. Considere o seguinte caso: “A.J.S. afirma que 

adormece com facilidade, mas acorda inúmeras 

vezes durante a noite, sentindo-se cansado pela 

manhã, o que muitas vezes o impede de ir trabalhar. 

Conta que sua esposa o deixou há alguns meses, que 

teve vários “blackouts”, bem como refere que se 

distrai com facilidade e, num destes episódios cortou-

se em uma das máquinas que trabalhava, admite 

ainda que muitas vezes, sente tremores, relata não 

fazer uso de medicação continua. Sinais Vitais: PA: 

125x85 mmHg; FC: 78 bpm; FR: 25 mrpm; Tax: 

37,3º C.”. Com base as informações relatadas, 

durante o acolhimento na unidade de saúde a 

conduta que o profissional deve adotar reflete. 

a) Valorizar todas as informações fornecidas pelo usuário 

e não fazer julgamento de valor, assim como, de 

identificar possíveis problemas clínicos associados ao 

uso de bebidas alcoólicas. 

b) Identificar os sinais clínicos de possível patologia 

infecciosa e acolher todas as queixas, sem registro para 

encaminhamento ao médico clínico da unidade. 

c) A possibilidade de se tratar de um problema crônico de 

abuso de álcool e como tal situação problemática 

encaminhar a alta complexidade. 

d) O diálogo perante ao usuário da unidade de saúde 

possibilitando a investigação de transtornos de humor, 

para encaminhamento imediato a alta complexidade. 

 

29. Em um idoso o aspecto de “diminuir o arco dos pés” 

é considerado um sinal de 

a) senilidade. 

b) senescência. 

c) patológico. 

d) fratura. 
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 30. A gestão do Sistema Único de Saúde é de 

responsabilidades dos três entes federados, através 

do Pacto pela Saúde de 2006 criou-se conjunto de 

reformas nas relações institucionais e fortalecimento 

da gestão do SUS. Estabelecidos em três dimensões: 

Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Com 

relação ao Pacto pela Saúde, analise as assertivas e 

assinale a alternativa que apresenta sequência 

correta. 

I. Pacto em Defesa do SUS firma-se em torno de ações 

que contribuam para aproximar a sociedade 

brasileira do SUS, como uma diretriz a repolitização 

da saúde, como movimento que retoma a Reforma 

Sanitária Brasileira. 

II. As três dimensões abordadas pelo Pacto pela Gestão 

são: regionalização, a qualificação do processo de 

descentralização e ações de planejamento e 

programação e mudanças no financiamento. 

III. No Pacto pela Vida são firmados compromissos em 

torno das medidas que resultem em melhorias da 

situação de saúde da população brasileira. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 


