
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ – SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos                   15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Frio         vai         deixar         saudade?         Saiba         quando         chega         a
próxima         massa         polar

A         onda         de         frio         que         chegou         ao         Brasil         na         última         semana
começa         a         perder         força.         A         tempestade         subtropical
Yakecan         se         deslocou         para         o         alto-mar         e         a         pressão         polar
que         estava         no         Sul         está         se         dissipando,         o         que         permitirá         a
elevação         gradual         da         temperatura.

Quem         gosta         de         ficar         embaixo         dos         cobertores         vai         ter         que
esperar         até         a         primeira         quinzena         de         junho         para         a         próxima
onda         de         frio,         que         promete         ser         tão         intensa         quanto         a         dos
últimos         dias.

Segundo         o         site         de         meteorologia         Clima         Tempo,         em         uma
previsão         estendida,         o         que         pode         gerar         imprecisões,         os
modelos         meteorológicos         indicam         que,         em         meados         de
junho,         há         previsão         para         a         chegada         de         uma         nova         massa
de         ar         polar.

Ainda         de         acordo         com         o         site,         até         o         fim         de         maio,         os         dias
seguem         dentro         da         normalidade.         Considerando         a         época
do         ano,         a         previsão         é         de         temperaturas         agradáveis
também         para         a         região         Sul.

"A         massa         de         ar         seco         atua         no         centro-sul         do         Brasil,         e         os
índices         de         umidade         do         ar         tendem         a         cair,         volta         a         chover
sobre         o         Rio         Grande         do         Sul         ao         longo         da         semana         e         os         dias
terão         grande         amplitude         térmica,         ou         seja,         manhãs         e
noites         frias,         mas         com         tardes         quentes."

Olívio         Bahia,         meteorologista         do         Instituto         Nacional         de
Meteorologia         (Inmet),         disse         que         "periodicamente,         em
algum         momento,         você         tem         uma         entrada         de         ar         frio,         como
foi         o         caso         agora,         parece         que         a         estação         fria         mesmo
começou         mais         cedo,         o         que         a         gente         chama         de
variabilidade         anual."

O         Norte         e         o         Nordeste         ainda         terão         uma         semana         com
fortes         pancadas         de         chuva,         pois         a         presença         da         frente         fria
na         região         ainda         favorece         o         surgimento         de         temporais,
chamado         de         "rescaldo".

O         Inmet         informa         que         as         atualizações         das         previsões         de
tempo         indicam         volumes         elevados         de         chuva.         O         início
desta         semana         tende         a         permanecer         chuvoso         no
Nordeste.

(Disponível         em:Frio-vai-deixar-saudade-saiba-quando-chega-a-próxima-massa

-polar(msn.com).Adaptado.)

Questão 01
'Até         o         fim         de         maio,         os         dias         seguem         dentro         da
normalidade.         Considerando         a         época         do         ano,         a         previsão         é
de         temperaturas         agradáveis         também         para         a         região         Sul.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         às         regras         de
acentuação.

(A) Enquanto         'até'         é         uma         oxítona         terminada         em         'e',         o
vocábulo         'é',         também         acentuado,         trata-se         de         um
oxítona         átona         com         a         mesma         vogal.

(B) 'Também'         recebe         seu         acento         pela         regra         das         oxítonas
terminadas         pelo         acento         diferencial         'em',         como         'têm'.

(C) O         vocábulo         'época'         é         acentuado         pelo         mesmo         motivo
do         vocábulo         'agradáveis',         pois         ambos         são
proparoxítonos.

(D) Enquanto         'até'         é         uma         oxítona         terminada         em         'e',         o
vocábulo         'é',         também         acentuado,         trata-se         de         um
monossílabo         tônico         com         a         mesma         vogal.

(E) O         vocábulo         'agradáveis'         possui         acento         graças         à         regra
das         palavras         paroxítonas         terminadas         em         'veis',         como
'responsáveis'.

Questão 02
'O         Norte         e         o         Nordeste         ainda         terão         uma         semana         com
fortes         pancadas         de         chuva.'

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) O         predicado         é         formado         pela         locução         verbal                  'ainda
terão'.

(B) No         sujeito,         'o,         e,         o'         são         complementos         nominais.

(C) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'O         Norte         e         o
Nordeste         ainda'.

(D) O         vocábulo         'semana'         é         o         núcleo         do         objeto         indireto.

(E) O         predicado         é         verbal         cujo         núcleo         é         o         verbo         'terão'.

Questão 03
'Considerando         a         época         do         ano,         a         previsão         é         de
temperaturas         agradáveis         também         para         a         região         Sul.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         às         regras         de
acentuação.

(A) Os         vocábulos         'época,         previsão,         agradáveis'         são
substantivos         comuns.

(B) São         quatro         preposições         que         fazem         as         conexões
entre         as         palavras.

(C) Existem         três         artigos         definidos         presentes         na         frase.

(D) Os         vocábulos         'previsão,         temperaturas,         agradáveis'
são         substantivos         abstratos.

(E) O         termo         'considerando'         é         um         verbo         conjugado         no
infinitivo         pessoal.

Questão 04
Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) Uma         previsão         mais         precisa         a         longo         prazo         pode         não
ser         tão         eficaz,         segundo         o         meteorologista,         mas         indica
que,         em         meados         de         junho,         há         previsão         para         mais
frio.
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(B) O         volume         de         chuva         deixa         de         ser         elevado         no
Nordeste,         de         acordo         com         as         previsões         de         tempo
indicadas         pelo         próprio         meteorologista         Olívio         Bahia.

(C) O         meteorologista         do         Inmet         comenta         que,         amiúde,
quando         se         tem         uma         chegada         de         ar         frio         antecipada,         a
denominação         dada         pelos         especialistas         é
variabilidade         anual.

(D) A         segunda         quinzena         de         junho         promete         mais         uma
onda         de         frio,         tão         gelada         quanto         a         atual,         uma         boa
notícia         para         os         amantes         que         adoram         um         cobertor.

(E) O         termo         rescaldo         indica         fortes         pancadas         de         chuva
com         ausência         de         frente         fria,         beneficiando         o
aparecimento         de         temporais.

Questão 05
'O         início         desta         semana         tende         a         permanecer         chuvoso         no
Nordeste.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova         pontuação.

(A) No         Nordeste         tende         a         permanecer         chuvoso,         o         início
desta         semana.

(B) No         Nordeste,         tende         a         permanecer         chuvoso         o         início
desta         semana.

(C) O         início         desta         semana         no         Nordeste         tende         a
permanecer         chuvoso.

(D) Tende,         a         permanecer         chuvoso,         o         início,         desta
semana,         no         Nordeste.

(E) O         início         desta         semana         no         Nordeste,         tende         a
permanecer         chuvoso.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Karina         reservou         25%         do         seu         salário         para         gastar         em         seus
momentos         de         lazer         e         deste         valor         gastou         12%         em
lanchonetes.         Se         Karina         ganha         R$3.200,00,         qual         foi         a
quantia         que         ela         gastou         em         lanchonetes?

(A) Ela         gastou         R$103,50.

(B) Ela         gastou         R$47,30.

(C) Ela         gastou         R$32,50.

(D) Ela         gastou         R$96,00.

(E) Ela         gastou         R$78,00.

Questão 07
Carmelita         comprou         5         metros         de         um         tecido         que         tem         1,20
metros         de         largura         para         fazer         lenços         quadrados         de         20         cm
de         lado.         Quantos         lenços         ela         consegue         fazer         com         esse
tecido?

(A) Ela         consegue         fazer         97         lenços.

(B) Ela         consegue         fazer         180         lenços.

(C) Ela         consegue         fazer         150         lenços.

(D) Ela         consegue         fazer         189         lenços.

(E) Ela         consegue         fazer         220         lenços.

Questão 08
Heitor,         Pedro                  e         Lucas         são         muito         amigos,         mas         quase         não
têm         oportunidade         de         se         encontrar         porque         os         três
trabalham         em         sistema         de         escala.         Heitor         tem         folga         de         10
em         10         dias,         Pedro         de         60         em         6         dias         e         Lucas         de         15         em         15
dias.         Se         hoje         eles         conseguiram         se         encontrar,         em
quantos         dias         se         encontrarão         novamente.

(A) Eles         se         encontrarão         novamente         em         45         dias.

(B) Eles         se         encontrarão         novamente         em         40         dias.

(C) Eles         se         encontrarão         novamente         em         35         dias.

(D) Eles         se         encontrarão         novamente         em         20         dias.

(E) Eles         se         encontrarão         novamente         em         30         dias.

Questão 09
Nilson         fez         uma         aplicação         a         juros         simples         de
R$230.000,00         por         um         período         de         6         meses         e         obteve         de
juros         R$16.560,00.         Qual         foi         a         taxa         de         juros         mensal         dessa
operação         financeira?

(A) A         taxa         de         juros         foi         de         3%         ao         mês.

(B) Ela         gastou         R$         32,50.

(C) A         taxa         de         juros         foi         de         1,2%         ao         mês.

(D) A         taxa         de         juros         foi         de         2,5%         ao         mês.

(E) A         taxa         de         juros         foi         de         1,3%         ao         mês.

Questão 10
Se         10         trabalhadores         carregam         2         caminhões         com         caixas
de         mantimentos         em         8         horas         de         trabalho,         quantos
trabalhadores         são         necessários         para         abastecer         5
caminhões         em         10         horas         nas         mesmas         condições?

(A) São         necessários         41         trabalhadores.

(B) São         necessários         32         trabalhadores.

(C) São         necessários         17         trabalhadores.

(D) São         necessários         13         trabalhadores.

(E) São         necessários         20         trabalhadores.
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Conhecimentos Específicos

Questão 11
Sobre         a         territorialização,         registre         V,         para         as         alternativas
verdadeiras,         e         F,         para         as         falsas:

(__)Denominamos         territorialização,         em         saúde,         o
processo         de         reconhecimento         do         território.         Pode         ser         visto
como         uma         prática,         um         modo         de         fazer,         uma         técnica         que
possibilita         o         reconhecimento         do         ambiente,         das         condições
de         vida         e         da         situação         de         saúde         da         população         de
determinado         território.

(__)Microárea:         corresponde         à         área         de         atuação         do         ACS.
Espaços         onde         se         concentram         grupos         populacionais
heterogêneos,         de         risco,         com         vistas         à         programação         e
acompanhamentos         das         ações         destinadas         à         melhoria         das
condições         de         saúde.

(__)O         processo         de         territorialização         dever         ser         composto
de         três         fases:         fase         preparatória         ou         de         planejamento,         fase
de         coleta         de         dados/informações,         e         fase         de         análise         dos
dados.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) V,         V,         F.

(B) F,         V,         V.

(C) V,         F,         V.

(D) V,         F,         F.

(E) F,         F,         V.

Questão 12
Sobre         o         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS),         marque         a
alternativa         INCORRETA:

(A) O         SUS         engloba         somente         a         atenção         primária         e         os
serviços         urgência         e         emergência         e         a         atenção
hospitalar.

(B) A         rede         que         compõe         o         SUS         é         ampla         e         abrange         tanto
ações         quanto         os         serviços         de         saúde.

(C) A         gestão         das         ações         e         dos         serviços         de         saúde         deve
ser         solidária         e         participativa         entre         os         três         entes         da
Federação:         a         União,         os         Estados         e         os         municípios.

(D) O         Conselho         de         Saúde,         no         âmbito         de         atuação
(Nacional,         Estadual         ou         Municipal),         em         caráter
permanente         e         deliberativo,         é         um         órgão         colegiado
composto         por         representantes         do         governo,
prestadores         de         serviço,         profissionais         de         saúde         e
usuários.

(E) O         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         é         composto         pelo
Ministério         da         Saúde,         Estados         e         Municípios,         conforme
determina         a         Constituição         Federal.

Questão 13
Sobre         a         relação         da         alimentação         e         a         nutrição         com         a
saúde,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) As         ações         de         alimentação         e         nutrição         devem         ser
desempenhadas         de         forma         transversal         às         ações         de
saúde.

(B) Ações         de         alimentação         e         nutrição         não         devem         ser
práticas         vinculadas         as         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS).

(C) A         boa         alimentação         e         nutrição         não         está         relacionada         à
redução         de         agravos         e         doenças.

(D) As         ações         de         alimentação         e         nutrição         devem         ser
realizadas         somente         em         caráter         esporádico         e         com
execução         e         avaliação         fora         das         atividades         e
responsabilidades         do         sistema         de         saúde.

(E) A         alimentação         e         nutrição         não         são         requisitos         básicos
para         a         promoção         e         a         proteção         da         saúde.

Questão 14
Em         relação         a         hanseníase,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) A         hanseníase         não         tem         cura.

(B) Afeta         os         nervos         e         os         ossos.

(C) É         causada         por         um         bacilo         chamado         Mycobacterium
leprae.

(D) Os         pacientes         em         tratamento         regular         eliminam         os
bacilos         através         do         aparelho         respiratório         superior.

(E) É         uma         doença         infecciosa,         não         contagiosa.

Questão 15
Sobre         o         pré-natal         e         o         puerpério,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Toda         gestante         deve         realizar,         no         mínimo,         10         consultas
pré-natal         sendo         atendida         sempre         por         médico
especialista.

(B) Na         primeira         consulta,         exame         físico         deverá         ser
completo,         constando         avaliação         de         cabeça         e         pescoço,
tórax,         abdômen,         membros         e         inspeção         de         pele         e
mucosas,         mas         não         deve-se         realizar         o                  exame
ginecológico         e         obstétrico.

(C) Recomenda-se         uma         visita         domiciliar         na         primeira
semana         após         a         alta         do         bebê.         Caso         o         RN         tenha         sido
classificado         como         de         risco,         essa         visita         deverá
acontecer         nos         primeiros         5         dias         após         a         alta.

(D) Na         primeira         consulta         de         pré-natal,         deve         ser         realizada
anamnese,         abordando         aspectos         epidemiológicos,
mas         nunca         os         antecedentes         familiares,         pessoais,
ginecológicos         e         obstétricos.

(E) O         retorno         da         mulher         e         do         recém-nascido         ao         serviço
de         saúde,         de         7         a         10         dias         após         o         parto,         deve         ser
incentivado         desde         o         pré-natal,         na         maternidade         e
pelos         agentes         comunitários         de         saúde         na         visita
domiciliar.

Questão 16
Sobre         o         diagnóstico         comunitário,         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.O         Agente         Comunitário         de         Saúde         é         um         auxiliar         valioso
para         isto,         pois         além         de         fazer         o         cadastramento         das
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famílias         da         sua         área,         faz         o         mapeamento         e         reúne         a
comunidade         para,         juntos,         discutirem         as         suas
necessidades         e         decidirem         as         prioridades         para         a         área.

II.Como         a         saúde         está         muito         relacionada         às         condições         de
vida,         fazer         uma         análise         do         que         se         precisa         para         melhorar
a         saúde         de         uma         comunidade         é         um         trabalho         grande         e         que
deve         ser         realizado         exclusivamente         pela         equipe         de         saúde.

III.Diagnóstico         demográfico,         uma         das         etapas         do
diagnóstico         comunitário,         é         a         conclusão         a         respeito         das
características         de         uma         comunidade,         em         relação         a:
número         de         pessoas         que         ali         nascem,         migram,         morrem;         o
número         de         habitantes         por         idade,         sexo         e         sua         distribuição
por         localidade;         o         número         de         pessoas         que         migram;         o
número         de         óbitos.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas,         II.

(B) Apenas,         I.

(C) Apenas,         I         e         III.

(D) Apenas,         II         e         III.

(E) Apenas,         III.

Questão 17
Com         relação         a         Hipertensão         Arterial         e         Diabetes,         marque         a
alternativa         INCORRETA:

(A) O         diabetes         pode         causar         o         aumento         da         glicemia         e         as
altas         taxas         podem         levar         a         complicações         no         coração,
nas         artérias,         nos         olhos,         nos         rins         e         nos         nervos.

(B) A         hipertensão         arterial         ou         pressão         alta,         é         uma         doença
que         ataca         os         vasos         sanguíneos,         coração,         cérebro,
olhos         e         pode         causar         paralisação         dos         rins.

(C) Na         hipertensão         arterial         podem         ocorrer         sintomas
como         dores         no         peito,         dor         de         cabeça,         tonturas,
zumbido         no         ouvido,         fraqueza,         visão         embaçada         e
sangramento         nasal.

(D) Diabetes         é         uma         doença         causada         pela         produção
insuficiente         ou         má         absorção         de         insulina.

(E) A         hipertensão         arterial         ocorre         quando         a         medida         da
pressão         se         mantém         frequentemente         acima         de         110
por         70         mmHg.

Questão 18
Sobre         os         direitos         da         gestante         no         Sistema         Único         de
Saúde,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Somente         gestante         com         mais         de         30         semanas         de
gestação         tem         direito         a         guichês         e         caixas         especiais         ou
prioridade         nas         filas         para         atendimento         em         instituições
públicas         e         privadas.

(B) As         portadoras         do         vírus         HIV         ou         HTLV,         não         deve
amamentar         seu         bebê         e         tem         o         direito         de         receber         leite
em         pó,         gratuitamente,         pelo         SUS,         somente         até         o         bebê
completar         6         meses.

(C) Às         parturientes         tem         direito         a         um         acompanhante
durante         todo         o         período         de         trabalho         de         parto         e         no
parto,         mas         não         no         pós-parto.

(D) Para         o         parto,         a         gestante         deve         ser         atendida         no
primeiro         serviço         de         saúde         que         procurar.         Em         caso         de
necessidade         de         transferência         para         outro         serviço         de
saúde,         o         transporte         deverá         ser         garantido         de         maneira
segura.

(E) Toda         gestante         tem         o         direito         de         ser         informada
anteriormente,         pela         equipe         do         pré-natal,         sobre         qual         a
maternidade         de         referência         para         seu         parto,         mas         não
pode         visitar         o         serviço         antes         do         parto.

Questão 19
Sobre         a         educação         em         saúde,         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.A         Educação         em         Saúde         é         uma         prática         pessoal,         cujo
processo         contribui         para         a         formação         da         consciência         crítica
das         pessoas         a         respeito         de         seus         problemas         de         saúde,         a
partir         da         sua         realidade,         e         estimula         a         busca         de         soluções         e
organização         para         a         ações         sempre         individuais.

II.A         Educação         em         Saúde         se         constitui         como         um         conjunto
de         práticas         pedagógicas         e         sociais,         de         conteúdo
exclusivamente         técnico,         que         no         âmbito         das         práticas         de
atenção         à         saúde         deve         ser         vivenciada         e         compartilhada
pelos         trabalhadores         da         área.

III.A         prática         educativa         parte         do         princípio         de         respeitar         o
universo         cultural         das         pessoas         e         as         formas         de
organização         da         comunidade,         considera         que         todas         as
pessoas         acumulam         experiências,         valores,         crenças,
conhecimentos         e         são         detentoras         de         um         potencial         para         se
organizar         e         agir.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas,         II         e         III.

(B) Apenas,         I         e         III.

(C) Apenas,         I.

(D) Apenas,         III.

(E) Apenas,         I         e         II.

Questão 20
Sobre         a         tuberculose,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) É         uma         doença         não         transmissível.

(B) O         tratamento         é         à         base         de         antibióticos         e         tem         duração
de         no         máximo         2         meses.

(C) A         transmissão         é         direta,         de         pessoa         a         pessoa,
portanto,         a         aglomeração         de         pessoas         é         o         principal
fator         de         transmissão.

(D) É         causada         por         um         vírus.

(E) A         tuberculose         é         uma         doença         não         infecciosa         que
afeta         prioritariamente         os         pulmões.
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Questão 21
Sobre         a         história         do         Programa         de         Agentes         Comunitários
de         Saúde         (PACS)/Estratégia         Saúde         da         Família         (ESF),
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) O         PACS/ESF         foi         criado         pela         rede         privada         de         saúde         e
só         posteriormente         designados         aos         Ministério         da
Saúde.

(B) O         PACS         teve         início         no         fim         da         década         de         80         como
uma         iniciativa         de         algumas         áreas         do         pais         em         buscar
alternativas         para         melhorar         as         condições         de         saúde         de
suas         comunidades.

(C) A         Estratégia         Saúde         da         Família         (ESF)         visa         à
reorganização         da         atenção         secundária         no         País,         de
acordo         com         os         preceitos         do         Sistema         Único         de
Saúde.

(D) O         PACS         foi         implementado         pelo         Ministério         da         Saúde
em         1970         em         vários         estados         brasileiros.

(E) O         PACS/ESF         sempre         esteve         vinculado         à         atenção
secundária         da         saúde.

Questão 22
Acerca         da         Alimentação         e         Nutrição,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Uma         alimentação         saudável         não         deve         ser
referenciada         pela         cultura         alimentar         e         pelas
dimensões         de         gênero,         raça         e         etnia.

(B) O         Sisvan         (Sistema         de         Vigilância         Alimentar         e
Nutricional),         operada         a         partir         da         Atenção         Básica         à
Saúde,         tem         como         objetivo         principal         monitorar         o
padrão         alimentar         e         o         estado         nutricional         dos
indivíduos         atendidos         pelo         SUS,         em         todas         as         fases         do
curso         da         vida.

(C) Entende-se         por         alimentação         adequada         e         saudável         a
prática         alimentar         apropriada         aos         aspectos         biológicos
e         socioculturais         dos         indivíduos,         bem         como         ao         uso
sustentável         do         meio         ambiente.

(D) No         contexto         da         garantia         da         oferta         de         alimentação
adequada         e         saudável,         ressalta-se         a         importância         de
que         a         Rede         de         Atenção         à         Saúde         constitua-se         em
uma         rede         de         apoio         ao         aleitamento         materno         e         da
alimentação         complementar         saudável.

(E) A         vigilância         alimentar         e         nutricional         subsidiará         o
planejamento         da         atenção         nutricional         e         das         ações
relacionadas         à         promoção         da         saúde         e         da         alimentação
adequada         e         saudável         e         à         qualidade         e         regulação         dos
alimentos,         nas         esferas         de         gestão         do         SUS.

Questão 23
Marque         a         alternativa         que         está         de         acordo         com         os
princípios         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS):

(A) Equidade         e         Integralidade.

(B) Equidade         e         centralização         política.

(C) Exclusão         da         participação         Popular.

(D) Centralização         administrativa         e         Comando         Único.

(E) Regionalização         e         Não         hierarquizada.

Questão 24
Em         relação         a         saúde         bucal,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Uma         boa         higiene         bucal         não         diminui         o         risco         de
desenvolvimento         de         problemas         bucais         e         dentários.

(B) Doenças         da         boca         não         têm         relação         com         o         fumo,         com
o         consumo         de         álcool         e         com         a         má         alimentação.

(C) O         tártaro         é         o         endurecimento         da         placa         bacteriana         na
superfície         dos         dentes.

(D) Lesões         bucais         e         aftas         nunca         devem         ser         relacionadas
herpes         labial         ou         candidíase         (sapinho).

(E) A         gengivite         é         uma         inflamação         da         gengiva         provocada
por         uma         placa         viral.

Questão 25
Acerca         do         diagnóstico         comunitário,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) O         Agente         Comunitário         de         Saúde         não         deve         participar
do         processo         de         diagnóstico         junto         a         comunidade.

(B) A         análise         da         situação         de         saúde         deve         ser         a         primeira
etapa         de         um         programa         de         saúde         comunitário.

(C) Nunca         devem         ser         utilizados         questionários         para         coleta
de         dados         do         diagnóstico         comunitário.

(D) O         ideal         é         que         o         diagnóstico         comunitário         seja         feito
pela         equipe         de         saúde,         sem         participação         da
comunidade.

(E) Envolve         a         participação         popular,         a         abordagem
intersetorial         e         a         centralização         da         política         de         saúde.
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