PERÍODO MANHÃ
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de
Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
Informática Básica
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Composição
1a3
4a6
7a9
10 a 12
13 a 40

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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b)

Língua Portuguesa

c)
Leia o texto para responder as questões.

d)

“Querida Alice”, de Cris Casagrande
Por Anna Schermak
A Cris é uma jovem escritora que mora em Curitiba,
“Querida Alice” é sua primeira publicação e hoje nós vamos
conversar um pouco sobre ele e sobre a Alice, uma jovem
menina de 9 anos que protagoniza a história do infanto-juvenil
escrito por Cris.
A leitura me lembrou “Cartas de Amor aos Mortos”
pelo formato da narrativa, a nossa protagonista, que vive no
centro de Curitiba com a mãe, a tia, a prima e um cachorro
muito simpático, escreve cartas à outra Alice, mas esta, as das
histórias de Lewis Carroll. E o livro vai trazer com estas cartas
muitas referências para ligar as duas Alices com suas dúvidas
e questionamentos sinceros sobre a vida e os adultos.
Alice é uma menina doce, mas com muita
personalidade, durante o livro, eu até me questionava sobre a
sua idade, sabe quando olhamos aquela criança da família e
nos perguntamos “como pode, essa criança só tem 9 anos
mesmo?”, com ela é igual. Talvez por sua grande paixão pelos
livros, Alice é uma personagem de fácil identificação, até para
leitores mais velhos, ela prefere a companhia dos livros e dos
estudos algo que gera um pouco de preocupação em sua mãe.
Alice não é a pessoa mais popular do colégio, ela
trocaria facilmente a companhia das pessoas pela dos livros na
biblioteca e durante a leitura somos colocados a par de um
pouco de sua vida. Alice perdeu o pai e vive com a mãe que
ao decorrer da leitura começa a conhecer uma pessoa, a
resistência de Alice e a forma com que ela começa a lidar com
as coisas nos mostram seus principais medos e com eles
unidos com as dúvidas infantis, fazem muitas vezes o mundo
virar um monstro.
O livro também traz umas cenas interessantes com a
interação de Alice com a psicóloga, naturalizando esta
situação que às vezes pode ser assustadora para algumas
crianças. Alice tira de letra, mas é importante o fato de termos
esse cenário dentro de um livro mais juvenil. Muitas crianças
e adolescentes podem se sentir mais confortáveis se
identificando com uma personagem de um livro que conversa
com eles de uma forma mais próxima.
Cris acerta em vários pontos da história e é bonito ver
jovens escritoras começando a traçar seus caminhos na
literatura, porém em algumas partes achei que o livro se perde
em alguns detalhes que não são tão necessários, algo que pode
ser facilmente melhorado nos próximos livros para conseguir
segurar ainda mais os jovens leitores em seu livro.
Alice pode ser uma grande companheira para as
meninas e meninos que assim como ela, lidam com grandes
questões em suas mentes e precisam de uma ajuda para
respondê-las.

e)

3.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)

Analise: “Muitas crianças e adolescentes podem se
sentir mais confortáveis se identificando com uma
personagem de um livro que conversa com eles de
uma forma mais próxima.” E assinale a alternativa
que apresenta o sujeito da oração principal.
Sujeito simples.
Sujeito composto.
Sujeito indeterminado.
Sujeito oculto.
Sujeito elíptico.

Matemática
4.

a)
b)
c)
d)
e)
5.

a)
b)
c)
d)
e)
6.

a)
b)
c)
d)
e)

Disponível em https://pausaparaumcafe.com.br/querida-alice-de-cris-casagrande/

1.

“Alice é uma menina doce, mas com muita
personalidade”
“O livro também traz umas cenas interessantes com a
interação de Alice com a psicóloga”
“Alice perdeu o pai e vive com a mãe que ao decorrer
da leitura começa a conhecer uma pessoa”
“a nossa protagonista, que vive no centro de Curitiba
com a mãe, a tia, a prima e um cachorro muito
simpático”

Assinale a alternativa que apresenta o gênero do
texto.
Resumo.
Resenha.
Carta ao leitor.
Entrevista.
Editorial.
É possível identificar a opinião da autora do texto,
em qual trecho?
“ela prefere a companhia dos livros e dos estudos algo
que gera um pouco de preocupação em sua mãe.”
3

Um automóvel está sendo vendido por R$ 22.000,00
á vista. A venda a prazo é feita com parcelamento
em 60 meses com uma taxa de juros simples de 2%
ao mês. Qual o valor pago pelo automóvel quando a
compra é feita à prazo?
R$ 44.500,00
R$ 45.600,00
R$ 35.800.00
R$ 48.400,00
R$ 46.800,00
1 0
5 −7
e B =
.
3
−9
6 −7
, assinale a
Sabendo que a matriz A+B =
10 −4
alternativa que apresenta o produto .
32
40
35
28
42
Considere as matrizes A =

Considere os pontos A(-7, 4) e B(-3, 6). Assinale a
alternativa que apresenta as coordenadas do ponto
médio M do segmento
.
M (-2,1)
M (-10,10)
M (-5,5)
M (-4,-2)
M (4,-4)

Informática Básica
7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)

Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013,
instalação padrão, português do Brasil, assinale a
alternativa que representa o comando Ctrl+C no
programa Word (Obs.: o sinal de + não faz parte do
comando, significa que as teclas devem ser
pressionadas sinultaneamente).
Sublinhado.
Selecionar tudo.
Fechar.
Recortar.
Copiar.

( )

( )

( )

( )

a)
b)
c)
d)
e)
11.

a)
b)

Sociedade de Economia Mista.
Fundação Pública.
Empresa Privada.

12.

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Claro, qual o setor com maior participação no PIB
do Município?
Agropecuária.
Serviços.
Royalties de Petróleo.
Indústria.
Extração de Minerais.

a)
b)
c)
d)
e)

Conhecimentos Específicos

Assinale a alternativa que não representa um
navegador de internet.
Mozilla Firefox.
Internet Explorer.
Google Chrome.
Google Drive.
Edge.

13.

I.

Utilizando o Windows 10, instalação padrão,
português do Brasil, assinale a alternativa que
representa o comando Alt+F4 (Obs.: o sinal de +
não faz parte do comando, significa que as teclas
devem ser pressionadas sinultaneamente).
Desfazer uma ação.
Alternar aplicativos abertos.
Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.
Atualizar a janela ativa.
Ativar a barra de menus no aplicativo ativo.

II.

III.

Conhecimentos Gerais
10.

c)
d)
e)

IV.

Sobre a Lei Orgânica do Município de Ribeirão
Claro, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para
o que se afirma e assinale a alternativa com a
sequência correta.
O Prefeito poderá solicitar urgência para que haja
apreciação e deliberação final sobre projetos de sua
iniciativa.
A fixação dos preços públicos, devidos pela
utilização de bens, serviços e atividades municipais,
será feita pelo Prefeito mediante edição de Decreto.
Após a emancipação do município, não haverá a
possibilidade
de
incorporação,
fusão
ou
desmembramento de distritos.
São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício,
os servidores nomeados para cargos de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
V – V – V – F.
F – F – F – V.
V – V – F – F.
V – V – F – V.
F – V – V – F.

V.

a)
b)
c)
d)
e)
14.
a)
b)
c)

d)

“São entes administrativos autônomos, criados por
Lei específica, com personalidade jurídica de direito
público interno, patrimônio próprio e atribuições
estatais específicas”. De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Ribeirão Claro, esta é a definição
de
Autarquia.
Empresa Pública.

e)
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Segundo a Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de
2017, é prevista a implantação da Estratégia de
Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades
Básicas de Saúde como uma possibilidade para a
reorganização inicial da Atenção Básica. Analise as
assertivas a respeito dos itens necessários para
implementação e assinale a alternativa correta.
O número de ACS e ACE por equipe deverá ser
definido de acordo com base populacional (critérios
demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos),
conforme legislação vigente.
Para a equipe são necessários um médico e um
enfermeiro supervisor cadastrados no SCENS,
vinculado à equipe de ACS.
A atuação em ações básicas de saúde deve visar à
integralidade do cuidado no território; cadastrar,
preencher e informar os dados através do Sistema
de Informação em Saúde para a Atenção Básica
vigente.
A atividade desenvolvida pelo ACS deve se dar pela
lógica do planejamento do processo de trabalho,
como exemplo o cadastramento das famílias, cuja
população não deve se ultrapassar 750 pessoas.
A partir das necessidades do território deve-se
priorizar o atendimento da população com maior
grau de vulnerabilidade e risco epidemiológico.
Apenas I, II, III e V estão corretas.
Apenas II, IV e V estão corretas.
Apenas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas I, III, IV e V estão corretas.
Apenas II, III, IV e V estão corretas.
São competências do trabalho do Agente
Comunitário de Saúde, exceto:
cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os
cadastros atualizados.
realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea.
acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, sem
critério especifico.
desenvolver atividades de promoção da saúde, de
prevenção das doenças e agravos e de vigilância à
saúde.
estar em contato permanente com as famílias,
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção
da saúde, à prevenção das doenças e ao
acompanhamento das pessoas com problemas de saúde.

15.

a)
b)
c)
d)
e)
16.

a)

b)
c)

d)
e)

17.

a)
b)
c)
d)
e)

19.

A Rede de Atenção Psicossocial foi instituída pela
Portaria n° 3.088/2011, com a finalidade de criação,
ampliação e articulação dos pontos de atenção à
pessoas com sofrimento mental ou transtorno
mental e com necessidades recorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas. Qual o ponto da rede
com estratégias voltadas de desinstitucionalização?
Serviços Residências Terapêuticos.
Centros de Atenção Psicossocial.
Unidades de Acolhimento.
Centros de Convivência.
Consultório de Rua.

a)
b)
c)
d)
e)

O envelhecimento pode ser definido como um
processo dinâmico e progressivo no qual há
modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas
e psicológicas que determinam a perda da
capacidade
de
adaptação
do
indivíduo.
Compreende-se como senilidade
os processos de modificações que ocorrem no
organismo que envelhece, acompanhadas de alterações
associadas ao envelhecimento patológico.
os processos de alterações e características envolvidas
no envelhecimento ativo.
os aspectos próprios do envelhecimento ativo,
perpassando por modificações e alterações em diversos
órgãos e sistemas.
o envelhecimento saudável onde ocorre que ocorrem
no organismo que envelhece.
o envelhecimento saudável e ativo, que englobam as
alterações e aspectos normais desse processo.

20.

a)
b)
c)
d)
e)
21.

a)
b)
c)
d)

A avaliação multidimensional do idoso é
considerada a melhor forma para o manejo da
fragilidade do idoso, sendo uma das formas de se
obter essa avaliação os instrumentos, a Secretaria
de Saúde do Estado (SESA/PR) propõe a aplicação
do Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável
(Vulnerable Elders Survey – VES 13) pelo Agente
Comunitário de Saúde previamente treinado e
supervisionado pelo enfermeiro. São itens que
compõe o VES -13, exceto:
faixa etária.
autopercepção de saúde.
sintomas depressivos.
incapacidades das atividades básicas de vida diária.
limitações físicas.

e)

22.

( )

( )

( )
18.

a)
b)
c)
d)

e)

A sífilis é uma infecção sistêmica, com evolução
crônica, causada pelo Treponema pallidum, uma
bactéria gram-negativa, do grupo das espiroquetas,
de alta patogenicidade. Com relação a
transmissibilidade, assinale a alternativa correta.
A infecção é universal podendo ser adquirida 21 dias
após o contato.
A infecção secundária pode ser transmitida pelo
contato direto com as lesões.
Por sua alta patogenicidade mesmo com início do
tratamento, pode ser transmitida em até 15 dias.
Nos estágios iniciais a sífilis primária pode ser
transmissibilidade ocorre a qualquer momento,
indiferente do início do tratamento.
A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a
presença de lesões (cancro duro, condiloma plano,
placas mucosas, lesões úmidas).

( )

( )

( )
a)
b)
c)
d)
e)
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A vacina bacilo de Calmette-Guérin (BCG) vem
sendo utilizado há várias décadas e é uma das
principais estratégias da Organização Mundial da
Saúde para o controle da mortalidade por formas
graves da infecção causada pelo Mycobacterium
tuberculosis, com uma eficácia em torno de 75%
contra as formas graves da doença. Assinale a
alternativa correta em relação aos efeitos adversos
que merecem a atenção e conduta individualizada.
Reação lupoide.
Aparecimento de linfadenopatia em outras cadeias
ganglionares.
Linfadenopatia regional supurada.
Abcesso subcutâneo.
Cicatriz queloide profunda.
O sarampo é uma patologia infecciosa aguda,
potencialmente grave, transmissível, extremamente
contagiosa e bastante comum na infância. O Agente
etiológico é
Poliovírus pertencentes ao gênero Enterovirus.
Vírus RNA pertencente ao gênero Togaviridae.
Vírus RNA pertencente ao gênero Herpetoviridae.
RNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus.
Poliovírus pertencente ao gênero Herpetoviridae.
Umas das queixas recorrentes das puérperas é a
demora na apojadura. Quanto às orientações
necessárias ao caso, assinale a alternativa correta.
Deve se estimular a mama com sucção do bebê e
ordenha.
Deve se estimular o uso de esgotadeira eletrônica.
Deve se estimular o banho de sol nos seios.
Deve se estimular o uso do próprio leite materno na
hidratação do seio.
Deve se estimular o uso de sutiãs confortáveis e
compressas quentes.
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que
se afirma e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
O sarampo é uma doença de notificação
compulsória conforme Portaria de Consolidação n°
4 de 28 de agosto de 2017 GM/MS.
Indivíduos imunodeprimidos comunicantes com
indivíduos suspeitos de sarampo, devem receber a
vacina Tríplice Viral (SCR) nas primeiras 72 horas.
Não compartilhar copos, talheres, maquiagem e
alimentos é uma forma de prevenção contra o
sarampo.
Profissionais de saúde devem ter duas doses da
vacina contra sarampo, caxumba e rubéola
documentadas, independente da idade.
Pessoas de 1 a 49 anos devem ter o registro de uma
dose da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola
documentadas.
Os profissionais de saúde utilizar de máscara
cirúrgica ajustada à face, como proteção individual.
F – V – V – F – V – V.
F – V – F – F – V – F.
V – F – F – V – V – F.
V – F – V – V – F – F.
F – V – V – F – F – F.

23.

I.

II.

III.

IV.

V.

a)
b)
c)
d)
e)
24.

a)
b)
c)
d)
e)
25.

a)
b)
c)
d)
e)
26.

a)
b)
c)
d)
e)

27.

Referente ao Subsistema Nacional Vigilância em
Saúde Ambiental (SINVSA), analise as assertivas e
assinale a alternativa incorreta.
O SINVSA compreende um conjunto de ações
voltado a organizações, órgãos e entidades que
tenham qualquer relação com o meio-ambiente.
Saúde ambiental compreende a área da saúde
pública afeta ao conhecimento científico e a
formulação de políticas públicas relacionadas à
interação entre a saúde humana e os fatores do meio
ambiente natural.
Os procedimentos de vigilância epidemiológica das
doenças e agravos à saúde humana associados à
contaminantes ambientais, especialmente os
relacionados com a exposição a agrotóxicos,
amianto, mercúrio, benzeno e chumbo serão de
responsabilidade da Coordenação Geral de
Vigilância Ambiental em Saúde.
Compete aos municípios definir indicadores locais
para o monitoramento de contaminantes ambientais
na água, ar e solo de importância e repercussão na
saúde pública.
As ações de promoção de saúde ambiental,
prevenção e controle dos fatores de riscos
relacionados às doenças e outros agravos à saúde
deverão ser realizadas em articulação com fóruns
intrasetoriais e intersetoriais relacionadas à questão
ambiental.
II e V.
I e IV.
III e V.
II e IV.
I e V.

a)

b)
c)
d)

e)

28.

a)
b)
c)
d)
e)

29.

São sinais clínicos da dengue que surgem
usualmente entre 2 a 7 dias da exposição ao agente,
exceto:
exantema.
lucopenia.
anemia.
mialgia.
petéquis.

a)
b)
c)
d)
e)
30.

O acompanhamento de um usuário com Diabetes
Mellitus requer o planejamento com a participação
de toda equipe. Assinale a alternativa incorreta.
Abordar e orientar a respeito dos sinais de
hipoglicemia.
Orientar sobre o uso do medicamento.
Orientar sobre o uso da insulina que causa lipodistrofia,
caso o rodízio seja aplicado.
Abordar sobre as complicações como neuropatia
periférica.
Orientar sobre os efeitos colaterais do tratamento.

a)
b)
c)
d)
e)
31.
a)

Segundo as orientações do Ministério da Saúde
(2014), o tratamento não medicamentoso é parte
fundamental no controle da Hipertensão Arterial
Sistêmica. Esse tratamento envolve
mudanças no estilo de vida.
associação com fitoterápicos.
utilização de apenas um diurético.
práticas integrativas.
Nenhuma das alternativas.

b)
c)
d)
e)
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Segundo o Decreto n° 9.795, de 17 de maio de 2019,
compete à Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Produzir e difundir tecnologias efetivas, para a
melhoria da qualidade visando ações de promoção da
saúde e prevenção de doenças.
Participar da elaboração, da implementação e da
regulação da rede assistencial do SUS.
Participar do planejamento e no monitoramento dos
materiais utilizados nas unidades de saúde.
Desenvolver e coordenar estratégias que reorientem o
modelo de atenção à saúde na direção dos atributos
essenciais e derivados da atenção primária à saúde.
Desenvolver e fomentar ações de divulgação de
metodologias e programação geral das ações e serviços
de saúde.
O acompanhamento de condições crônicas se faz
necessário a estratificação de risco, e existem
diferentes formas de ser realizado. O Ministério da
Saúde tem como proposta a busca de identificar os
grupos de pessoas com necessidades semelhantes, de
acordo com os critérios de
participação em atividades coletivas e vulnerabilidade
social.
severidade da condição crônica estabelecida e
capacidade de autocuidado.
longevidade e comorbidades.
tempo de exposição e potencial modificação dos
fatores de risco.
capacidade cognitiva e estabilidade da condição
crônica.
A escabiose é uma dermatose infecciosa com
relevância na população pediátrica. Seu agente
etiológico é
Siphonartera scabidae.
Otodectes sarnidae.
Sarcoptidae scabidio.
Mallophiredae sarnibidae.
Sarcoptes scabiei.
A encefalite rábica é uma antropozoonose
transmitida para o homem pela inoculação do vírus
Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus, presente na
saliva e secreções do animal infectado, apresenta
uma letalidade de quase 100%. O território do
Paraná é definido epidemiologicamente como
área livre de raiva canina.
área endêmica de raiva.
área livre de todos os tipos de raiva.
área endêmica de todos os tipos de raiva.
área livre de raiva quirópteros.
Considerando o uso da vacina antirrábica humana,
assinale a alternativa correta.
São necessárias 4 doses de pré-exposição, nos dias 0, 3,
7 e 28.
São necessárias 3 doses de pré-exposição, nos dias 0, 3
e 28.
São necessárias 3 doses pós-exposição, nos dias 0, 7 e
28.
São necessárias 4 doses pós-exposição, nos dias 0, 3, 7
e 28.
São necessárias 4 doses pré-exposição, nos dias 0, 3,
15 e 30.

32.

a)
b)
c)
d)
e)

36.

A meningite é uma infecção bacteriana aguda,
apresenta um amplo espectro clínico, sendo
importante a detecção precoce do caso. São os sinais
clínicos:
Sinal de Koch e Sinal de Letinski.
Sinal de Kernig e Sinal Brudzinski.
Sinal de Rigler e Sinal de Jobert.
Sinal de Chandelier e Sinal de Ortonali.
Sinal de Babinski e Sinal de Bonnet.

a)
b)
c)
d)

33.

a)
b)
c)
d)
e)
34.

a)
b)
c)
d)
e)

35.

I.

II.

III.

IV.

a)
b)
c)
d)
e)

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva (INCA) o câncer de mama
é o mais incidente entre as mulheres no Brasil.
Algumas condições contribuem para tal neoplasia,
são conhecidos como fatores de risco o que se
apresenta, exceto:
amamentação.
ingestão de bebidas alcoólicas.
hormonais.
reprodutivos.
excesso de gordura corporal.

e)

37.

a)
b)

As síndromes diarreicas agudas possuem diversos
fatores etiológicos, cuja manifestação predominante
é o aumento de evacuações, com consistência
aquosa. Em suas visitas domiciliares, o agente
comunitário ao se deparar com uma situação de
diarreia e vômito, em uma criança de 2 anos de
idade, com sinais de desidratação, como diminuição
das eliminações vesicais e olhos fundos, deve
orientar a reidratação oral, com 50 ml de sais e
eletrólitos.
orientar a hidratação oral com 200 ml de sal de
reidratação oral.
orientar a hidratação oral com 200 ml de sal de
reidratação oral, após os episódios de diarreia.
orientar os familiares a buscar os serviços de saúde.
orientar a aumentar a ingesta hídrica como sopas, soro
caseiro, sucos e água.

c)
d)
e)

38.

a)
b)
c)
d)
e)

Analise as assertivas a respeito do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA, e assinale a alternativa incorreta.
Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente a promoção, a defesa e o
controle da efetivação dos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos,
em sua integralidade, sem violação a quaisquer dos
seus direitos.
O Sistema procurar· assegurar que as opiniões das
crianças e dos adolescentes sejam levadas em devida
consideração, em todos os processos que lhes digam
respeito.
O sistema deve garantir os direitos das crianças e
adolescentes através de duas linhas estratégicas:
implementação de instâncias e facilitação do acesso.
O sistema deve se articular com todos os sistemas
nacionais de operacionalização de políticas públicas,
em especial as de saúde, educação, assistência social,
trabalho, segurança pública, dentre outras.
I.
II.
III.
IV.
Nenhumas das alternativas.

39.

a)
b)
c)
d)
e)
40.

a)
b)
c)
d)
e)
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A Lei n° 13.882, de 8 de outubro de 2019, sanciona
uma ementa que altera a Lei n° 11.340, de 7 de
agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da
Penha, para garantir
o sigilo na investigação de casos suspeitos de violência.
a consulta com médico psiquiatra à todas as mulheres
vítimas de violência domestica.
a atenção continua na rede de atenção e proteção as
mulheres vítimas de violência doméstica.
a integração e articulação com todos os sistemas
nacionais de operacionalização de políticas públicas.
a matrícula dos dependentes da mulher vítima de
violência doméstica e familiar em instituição de
educação básica mais próxima de seu domicílio.
Os estudos científicos comprovam a superioridade
do aleitamento materno em comparação a outras
formulas lácteas e/ou leite, e é importante que as
mulheres sejam orientadas sobre a prática. São
benefícios do aleitamento materno exclusivo, exceto:
menor sangramento pós-parto e, consequentemente,
menor incidência de anemias.
é uma proteção para o bebê contra diarreia e infecções
respiratórias.
menor prevalência de câncer de ovário, endométrio e
mama.
proporciona a ingesta adequada de vitamina D e outros
minerais.
promove um melhor desenvolvimento da cavidade oral
do bebê.
“O espaço geográfico delimitado onde residem
cerca de 400 a 750 pessoas e corresponde à área de
atuação de um agente comunitário de saúde
(ACS)”, corresponde a
território.
área.
microárea.
segmento territorial.
peridomicílio.
A Linha Guia Mãe Paranaense preconiza o
acompanhamento
do
crescimento
e
do
desenvolvimento como parte da avaliação integral à
saúde da criança. O calendário mínimo de consultas
deve ser
quinzenal até o 6° mês de vida.
semestral a partir de 24 meses.
mensal até 12 meses de vida.
mensal até os 9 meses de vida.
trimestral do 6° ao 12° mês.
Um dos objetivos do Programa Nacional de
Controle do Tabagismo é de reduzir a
morbimortalidade por doenças tabaco-relacionadas
por meio da queda da prevalência de fumantes.
Para alcançar essas metas, o programa utiliza
estratégias que são, exceto:
prevenção da iniciação ao consumo do tabaco por meio
do Programa Saber Saúde.
proteção da população exposta à poluição tabágica
ambiental, com ambientes livres de tabaco.
apoio à cessação do tabagismo.
mobilização de políticas legislativas e econômicas de
apoio à regulação dos produtos derivados do tabaco.
acesso à abordagem de educação em saúde visando a
redução de fumantes passivos.

