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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50
0 questões objetivas
o
sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA
RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS:Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado
re
à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA,
RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA,
CARTÃO
para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta;; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas
ficadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve oss 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
CARTÃO
Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA,
ÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO
CAD
DE QUESTÕESe o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
assinatura
O tempo de duração para esta prova é de 4 (quatro) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se
ausentar
da sala de prova
depois de 2h (duas horas) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoCartão
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

_________________________________________________
____________________________________________________________
Assinatura

___________________________________________________
____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
f
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto, a seguir, para responder às questõesde01a 04.
o que dizem seus OLHOS
Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças
que você pode estar propenso a ter
Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao
poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no
poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição
da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua
afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos
primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e prédiagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado.
Trata-se da iridologia.
(...)
(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01_______________________________________________________________________
Afirma-se CORRETAMENTE sobre o título do texto o que dizem seus OLHOS, que
a)
b)
c)
d)

a palavra olhos, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado,funções que não lhes são próprias,
habitualmente.
e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.
Responder às questões 02 e 03, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os
olhos são a janela para o nosso corpo”.
QUESTÃO 02_______________________________________________________________________
A palavra janela é usada como metáfora para sugerir que

a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.
QUESTÃO 03_______________________________________________________________________
As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto
a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
e) às verdades sobre a mente e o corpo.
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QUESTÃO 04_______________________________________________________________________
Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência
milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior, é correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

a palavra que retoma ciência milenar e utiliza é um verbo intransitivo.
a palavra quetem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
a palavra que introduz uma oração substantiva.
a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento
verbal.

TEXTO II (Para as questões de05a10).
(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica
atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids,
pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.
A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem
bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o
mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o
nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de
vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa
única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na
gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente
variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas
na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no
bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada
pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é
uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso
de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras
infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia
pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas
atrasá-lo. (...).
(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05_______________________________________________________________________
Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,
a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês
que o contraem, invariavelmente.
b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica
vírus.
c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
d) o mosquito aedes aegypti é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só,
não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à
morte prematuramente, sem dúvida.
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QUESTÃO 06_______________________________________________________________________
Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: A mortalidade do zica vírus é pequena,
ocorre
a)
b)
c)
d)
e)

um paralelismo sintático.
uma ambiguidade.
um paralelismo semântico.
uma retomada indevida de elementos de referência.
uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07_______________________________________________________________________
Marque a opção que contém uma informação incorreta quanto aos aspectos gramaticais apresentados,
relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.
a) Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves.
(Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
b) ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de
microcefalia,... (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a fora).
c) ... posição que já foi ocupada no passado pela aids, ... (Verbo na voz passiva – tem como
sujeitoposição).
d) ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de
microcefalia,... (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
e) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? (Verbo que compõe
uma estrutura com oração sem sujeito).
QUESTÃO 08_______________________________________________________________________
A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito
é
a) ...não existem evidências irrefutáveis...
b) ...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...
c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na
pele,...
d) Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.
e) ...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.
QUESTÃO 09_______________________________________________________________________
Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que NÃO retoma, textualmente, a expressão
zica vírus é
a)
b)
c)
d)
e)

Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite?
...o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite?
...mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento...
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QUESTÃO 10_______________________________________________________________________
A opção que apresenta uma afirmação INCORRETA, do ponto de vista morfossintático ou semântico é
a) Tanto a infecção pelo zicaquanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As
palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
b) ... principalmente a microcefalia, ... . (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do
radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na
pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo
verbo principal).
d) Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves.
(A palavra marcada sugere ideia de restrição).
e) ...como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra
destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por conforme).
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11_______________________________________________________________________
No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens
abaixo:
I-

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma
complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da
seguridade social.
Assinale a alternativa CORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12_______________________________________________________________________
De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde, EXCETO,
a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
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QUESTÃO 13_______________________________________________________________________
Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local
até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das
políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a
iniciativa privada.
( ) O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços
nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
( ) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada,
de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional,
estadual e nacional.
( ) O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.
( ) Não compete à Comissão IntergestoresBipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do
planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual enacional.
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a:
a) F – V – F – V – F.
b) F – F – F – V – F.
c) F – F – V – F – V.
d) F – V – V – F – F.
e) F – F – V – F – F.
QUESTÃO 14_______________________________________________________________________
Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por
Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:
1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.
(
(
(
(
(

) Terapia ocupacional.
) Tratamento cirúrgico.
) Exame de rastreamento.
)Quimioprofilaxia.
) Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a:
a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
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QUESTÃO 15_______________________________________________________________________
Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de
notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em
todo o território nacional, assinale a alternativa CORRETA.
a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou
responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de
residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória.
d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo
serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas
desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite,
leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.
QUESTÃO 16_______________________________________________________________________
Leia os trechos abaixo:
I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições
crônicas não transmissíveis.
II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde
(incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços
direta ou indiretamente relacionados à saúde.
Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:
a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.
QUESTÃO 17_______________________________________________________________________
No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de
2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era
de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de
2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes),
multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?
a) Taxa de incidência de diabetes.
b) Taxa de prevalência de diabetes.
c) Mortalidade geral por diabetes.
d) Taxa de ataque do diabetes.
e) Taxa de letalidade por diabetes.
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QUESTÃO 18_______________________________________________________________________
Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta,
processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o
planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e
implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é CORRETO afirmar:
a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em
âmbito hospitalar.
d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.
QUESTÃO 19_______________________________________________________________________
São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, EXCETO,
a) Alimentação saudável.
b) Prática corporal e atividade física.
c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
QUESTÃO 20_______________________________________________________________________
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:
I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes.
II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

_

As frutas e os legumes e verduras (FLV) são alimentos importantes para a promoção da saúde. Em
relação às FVLs, assinale a opção INCORRETA.
a) Contêm alimentos-fonte de vitaminas, minerais e fibras e devem estar presentes em todas as
refeições diariamente.
b) Podem ser considerados alimentos de baixa densidade energética, possuem pequenas quantidades
de proteínas e lipídios e quantidades variáveis de carboidratos.
c) São alimentos que podem ser considerados funcionais, pois são fontes de substâncias bioativas que
conferem diversos benefícios à saúde.
d) As FVLs também são considerados fontes de outras substâncias que podem inibir a absorção de
nutrientes.
e) A Organização Mundial de Saúde recomenda, para a prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis, o consumo diário de no mínimo 300 gramas de FVL.

QUESTÃO 22

_

Durante a gestação, em função do estado nutricional pré-gestacional ou do início do pré-natal, há uma
faixa de ganho de peso recomendada, de acordo com cada situação nutricional inicial (baixo peso,
adequado, sobrepeso e obesidade). Assim, se uma mulher inicia a gravidez com sobrepeso, a faixa de
ganho de peso total até o fim da gestação é:
a)
b)
c)
d)
e)

12,5 a 18 kg.
11,5 a 16,0kg.
7,0 a 11,5kg.
7,0 a 9,0 kg.
5,0 a 7,0 kg

QUESTÃO 23

_

Os idosos têm maior suscetibilidade à alteração do estado nutricional em decorrência de alguns
condicionantes. Nesse contexto, assinale a opção INCORRETA.
a) Vários problemas de saúde e boa parte das alterações físicas atribuídas ao envelhecimento estão
sendo reconhecidas como efeito direto dos fatores ambientais e do estilo de vida.
b) A redução da massa protéica que ocorre com o avançar da idade pode ser resultado de inúmeros
fatores, dentre os quais a diminuição da taxa de síntese protéica, diminuição da ingestão de
proteínas e ou energia
c) A hipoglicemia tem uma relação estreita com a faixa etária mais avançada, pois o envelhecimento
está associado à diminuição da tolerância à glicose.
d) A ingestão inadequada de alimentos constitui fator de risco nutricional e está relacionada tanto à
obtenção quanto com ao preparo de alimentos.
e) O hábito alimentar do idoso não é determinado somente por preferências ou mudanças fisiológicas,
mas também por questões de integração social.
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QUESTÃO 24

_

O cenário epidemiológico e nutricional do país aponta as deficiências de nutrientes e o aumento
acentuado das doenças crônicas não transmissíveis como desafios para a saúde pública. Com base no
exposto, assinale a opção CORRETA.
( ) As pesquisas apontam que as deficiências de ferro e vitamina A ainda persistem como problemas
de impacto social e observam o ressurgimento de casos de Beribéri (deficiência de Tiamina) em
alguns Estados brasileiros.
( ) Altas prevalências de desnutrição crônica ainda persistem em grupos vulneráveis da população,
afetando principalmente crianças e mulheres que vivem em bolsões de pobreza.
( ) Os principais fatores responsáveis pela redução da prevalência de desnutrição infantil nas
populações mais pobres do país foram o aumento da escolaridade materna, crescimento do poder
aquisitivo das famílias, expansão da assistência à saúde e melhoria nas condições de saneamento
básico.
( ) Nos últimos anos, houve um aumento expressivo do sobrepeso e da obesidade, exclusivamente na
população adulta, com pequenas diferenças entre os sexos.
a)
b)
c)
d)
e)

V,V,V,F.
V,F,V,F.
F,V,V,V.
F,F, V,V.
F,V, F,V.

QUESTÃO 25

_

Com o objetivo de prevenir a deficiência de ferro, principalmente entre crianças e gestantes, a OMS
recomenda:
I - a suplementação profilática de ferro para gestantes, ao iniciarem o pré-natal, independente da
idade gestacional até o terceiro mês pós-parto.
II - a suplementação profilática de ferro para pré-termo e criança de baixo peso, após 02 meses de
idade ou no inicio da alimentação complementar
III - incentivo ao aleitamento materno exclusive até o sexto mês de vida, evitando a oferta de chá e
água.
É CORRETO o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I e II.
I e III.
III.
II.
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QUESTÃO 26

_

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) é uma parte da vigilância em saúde que foi instituída no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu artigo
6º. No ano de 2015, o Ministério da Saúde publicou o Marco de Referência da VAN que destaca o papel
fundamental de se apoiar gestores e profissionais de saúde, no processo de organização e avaliação da
atenção nutricional, permitindo-se, assim, a definição das prioridades baseadas no acompanhamento
dos indicadores de alimentação e nutrição na população assistida. Nesse contexto, dentre as assertivas
listadas a seguir, assinale a opção INCORRETA.
a) A VAN subsidia o planejamento da atenção nutricional e das ações de promoção da saúde e
alimentação adequada e saudável no SUS, contribuindo, dessa forma, para a qualificação do
cuidado na Atenção Básica.
b) É importante ratificar que VAN é muito importante, contudo, reitera-se que ela apresenta algumas
desvantagens, como por exemplo, o não auxílio no controle e na participação social e no diagnóstico
da situação de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no âmbito dos territórios.
c) A VAN deve apoiar os profissionais de saúde no diagnóstico local e oportuno dos agravos
alimentares e nutricionais, e também no levantamento de marcadores de consumo alimentar, que
possam identificar fatores de risco ou de proteção, possibilitando-se ações individuais (como
acompanhamento clínico adequado) e/ou coletivas (como oficinas culinárias, entre outras).
d) A atitude de vigilância, especialmente na VAN, pode ser realizada por meio de diferentes estratégias,
associando-se às informações provenientes dos serviços de saúde e de outras fontes, como os
inquéritos populacionais, chamadas nutricionais e demais produções científicas.
e) A articulação das diferentes estratégias de VAN poderá produzir um conjunto de indicadores de
saúde e nutrição com a abrangência de um território, de uma unidade de saúde, de uma região, de
uma cidade ou de um país, favorecendo-se o planejamento de ações mais adequadas às
necessidades de saúde daquela população.

QUESTÃO 27

_

Segundo a Diretriz 2 da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (2013), a educação alimentar e
nutricional (EAN) é uma prática ininterrupta e constante, intersetorial e multiprofissional, que ocorre por
meio de variadas abordagens educacionais, sendo assim, uma das estratégias de Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável (PAAS). Dentro desse contexto, assinale a opção que expõe
CORRETAMENTE outro item considerado importante na PAAS.
a) Regulação de alimentos (rotulagem, informação, publicidade e piora do perfil nutricional dos
alimentos).
b) Incentivo à criação de ambientes não institucionais promotores de alimentação adequada e saudável.
c) Oferta de alimentos não saudáveis estimulada por pequenos comércios de alimentos.
d) Regulação de alimentos (rotulagem, informação, publicidade e melhoria do perfil nutricional dos
alimentos).
e) Incentivo à criação de ambientes institucionais não promotores de alimentação adequada e saudável.
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QUESTÃO 28

_

Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes é da ordem de 382 milhões de pessoas e
que deverá atingir 471 milhões em 2035. Nessa perspectiva, assinale a opção CORRETA que destaca
a importância de medidas de prevenção a essa doença, que está em conformidade com as Diretrizes da
Sociedade Brasileira de Diabetes (2014-2015).
a) Atualmente, a prevenção primária de DM1 não tem uma base racional que se possa aplicar a toda
população.
b) A prevenção primária protege indivíduos suscetíveis de desenvolver DM, mas não possui impacto na
redução da necessidade de atenção à saúde, bem como no tratamento das complicações da doença.
c) A prevenção efetiva também significa mais atenção à saúde, isso pode ocorrer mediante prevenção
do início do DM (prevenção secundária) ou de suas complicações agudas ou crônicas (prevenção
primária).
d) Os programas de prevenção secundária do DM2 baseiam-se em intervenções na dieta e na prática
de atividades físicas.
e) Quanto à prevenção primária, há evidências de que o controle metabólico estrito tem papel
importante na prevenção do surgimento ou da progressão de suas complicações crônicas.

QUESTÃO 29

_

No Diabetes Mellitus (DM), a conduta nutricional deverá ter como foco o indivíduo, considerando-se
todas as fases da vida, o diagnóstico nutricional, os hábitos alimentares e aspectos socioculturais, bem
como o perfil metabólico e uso de fármacos. No tocante à composição nutricional do plano alimentar
indicado para portadores de diabetes mellitus, assinale a opção CORRETA de ordenamento das
respostas.
( ) A ingestão dietética do colesterol deve ser < 200 g dia.
( ) O consumo de sódio deve ser até 5000 mg.
( ) O consumo mínimo de fibras é 20 mg ao dia.
( ) O consumo de sacarose pode ser de até 10%.
( ) Não se recomenda adição de frutose nos alimentos.
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, V, V, V.
V, V, F, V, V.
F, F, F, V, V.
V, V, V, F, F.
F, F, F, F, V.

QUESTÃO 30

_

Na Doença Celíaca, o defeito genético subjacente é incurável, entretanto, essa condição tem uma
particularidade, já que a expressão fenotípica geralmente pode ser revertida por uma dieta isenta de
glúten. Nesse contexto,assinale a opção CORRETA que informa dentre os alimentos, trigo, cevada,
centeio, cerveja e aveia, aquele que possui menos glúten.
a)
b)
c)
d)
e)

Trigo.
Cevada.
Centeio.
Cerveja.
Aveia.
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QUESTÃO 31

_

A síndrome do intestino curto é uma doença causada por uma redução na área de funcionamento do
intestino, resultando em incapacidade para manter o equilíbrio hidroeletrolítico e/ou atender às
necessidades de macronutrientes e micronutrientes. Portanto, assinale a opção INCORRETA a respeito
da suplementação de vitaminas nos indivíduos com essa doença.
a) Esses pacientes podem absorver vitaminas hidrossolúveis, mas têm dificuldade para absorver as
lipossolúveis.
b) Os comprimidos tradicionais costumam ser completamente eliminados por esses pacientes, por
isso é necessário utilizar formas líquidas.
c) Em alguns pacientes, poderá ser impossível alcançar a normalização com vitaminas orais,
especialmente dos níveis de vitamina E.
d) Recomenda-se a dosagem dos níveis de vitaminas e a suplementação com preparados sólidos de
vitamina A e E.
e) Eles necessitam de altas doses de vitamina A, D e E para manter níveis normais.

QUESTÃO 32

_

A massa tecidual humana pode ser separada em dois compartimentos principais: massa gorda (gordura
corporal) e massa magra (massa livre de gordura). O acompanhamento longitudinal desses
compartimentos corporais possibilita compreender suas modificações, além de identificar precocemente
os riscos à saúde associados a níveis altos ou baixos de gordura corporal total e a perda de massa
muscular. Nesse contexto, assinale a opção CORRETA.
( ) A massa magra pode ainda ser subdividida em massa celular (MC) e massa extracelular (ME). A ME
é um meio sem gordura que existe no exterior das células, é um meio metabolicamente pouco ativo e
rico em sódio.
( ) A ME é representado pelos elementos de transporte/sustenção do organismo como esqueleto,
colágeno, fáscias, tendões, derme, plasma, água, líquidos intersticial e transcelular.
( ) A MC corporal é metabolicamente ativa e rica em potássio. Pode ser classificada como massa livre
de gordura, sendo composta por todos os tecidos e resíduos livres de lipídios.
( ) A massa magra pode ainda ser subdividida em massa celular (MC) e massa extracelular (ME). A ME
é um meio sem gordura que existe no interior das células, é um meio metabolicamente muito ativo e
rico em potássio.
a)
b)
c)
d)
e)

V,V,V,V.
F,V,V,V.
V,F,V,V.
F, F,V,F.
V,V,V,F.
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QUESTÃO 33

_

Os guias alimentares são instrumentos que ampliam a autonomia da população nas escolhas
alimentares, por meio do acesso a informações confiáveis. O Guia Alimentar para a População
Brasileira 2014 recomenda evitar o uso de alimentos ultraprocessados. Nesta perspectiva, assinale a
opção CORRETA.
( ) Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de
substâncias extraídas de alimentos, derivadas de constituintes de alimentos ou sintetizadas em
laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão.
( ) As técnicas de processamento utilizadas na fabricação de alimentos ultraprocessados incluem:
tecnologias industriais, como a extrusão e versões industriais de técnicas culinárias, como o préprocessamento com fritura ou cozimento.
( ) Alimentos ultraprocessados incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou
adoçantes artificiais, pós para refresco, embutidos, misturas para bolo, sopas em pó, “macarrão"
instantâneo, vários tipos de salgadinhos “de pacote”, cereais matinais, barras de cereal, bebidas
energéticas, entre muitos outros.
( ) Alimentos ultraprocessados tendem a limitar o consumo de alimentos in natura ou minimamente
processados, visto que a imensa maioria dos ultraprocessados é consumida, ao longo do dia,
substituindo alimentos como frutas, leite e água ou, nas refeições principais, no lugar de
preparações culinárias.
( ) Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Essas razões estão
relacionadas à composição nutricional desses produtos, às características que os ligam ao
consumo excessivo de calorias e ao impacto que suas formas de produção, distribuição,
comercialização e consumo têm sobre a cultura, a vida social e sobre o meio ambiente.
a) V,V,V,V,V.
b) F, F, F, F, F.
c) V, F,V, F,V.
d) F,V, V,V,V.
e) F,V,V, F, F.
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QUESTÃO 34

_

A nutrição enteral é um método de prover nutrientes no trato gastrintestinal (TGI) através de uma sonda,
devendo ser escolhida de acordo com o estado nutricional e patologia do paciente. Além disso, critérios
como complexidade dos nutrientes da dieta, osmolaridade desta, bem como a capacidade digestiva e
absortiva do TGI também devem ser observados no momento da escolha. Nesse contexto, assinale a
opção CORRETA.
a) Dietas enterais oligoméricas são aquelas cujos macronutrientes estão totalmente hidrolisados, porém
ainda se faz necessário o processo de digestão, mesmo que em menor intensidade. Devido à
presença de componentes hidrolisados esse tipo de dieta terá menor osmolaridade. São indicadas,
quando as capacidades digestiva e absortiva do TGI estiverem normais.
b) Dietas poliméricas são aquelas cujos nutrientes estão parcialmente hidrolisados e necessitarão
passar pelo processo integral de digestão. Possuem baixa osmolaridade. São indicadas, quando o
TGI tem capacidade digestiva reduzida.
c) Dietas modulares: nesse caso a apresentação é em módulos, ou seja, nutrientes intactos
combinados, que serão usados para suplementar a nutrição do paciente. Possuem alta
osmolaridade. São indicadas, quando o TGI tem capacidade digestiva reduzida.
d) Dietas enterais elementares são aquelas em que todos os macronutrientes estão totalmente
hidrolisados prontos para o processo de absorção. Devido à presença de componentes hidrolisados
esse tipo de dieta terá a osmolaridade muito alta. São indicadas, quando o TGI tem capacidade
digestiva e absortiva reduzida.
e) Dietas enterais semielementares: os macronutrientes estão na forma combinada e necessitarão
passar pelo processo integral de digestão. Por isso, possuem maior osmolaridade. São indicadas,
quando as capacidades digestiva e absortiva do TGI estiverem normais.

QUESTÃO 35

_

Na avaliação da composição corporal podem ser utilizados diversos métodos, no entanto, alguns deles
apresentam limitações de uso devido ao alto custo e difícil operacionalização. Todavia, existem aqueles
que são de fácil operacionalização e menor custo. Dentre estes, está um que tem se mostrado útil como
marcador de força corporal total, aptidão física e de massa muscular, associando-se à morbidade e
mortalidade em diversas condições clínicas. É realizado por meio da medida da contração isomérica
dos músculos da mão utilizando-se um dinamômetro. O referido método é:
a)
b)
c)
d)
e)

O índice de conicidade.
A força de preensão manual.
A bioimpedância elétrica.
A circunferência da cintura.
A prega cutânea bicipital.
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QUESTÃO 36

_

As etapas que envolvem a produção de preparações alimentícias compõem um processo detalhado,
cujo resultado final reflete a qualidade dos produtos e processos. Nesse sentido, assinale a opção
CORRETA.
a) O conhecimento dos pigmentos presentes nas hortaliças não interfere na escolha do método de
cocção para a manutenção das características sensoriais do alimento.
b) O armazenamento das frutas pode ser feito em temperatura ambiente e ou refrigerada. Não podendo
ser congeladas ou submetidas a conservas.
c) No preparo de hortaliças ocorrem as maiores perdas de nutrientes, caso não sejam utilizados os
métodos adequados de cocção que envolva o controle de tempo e temperatura.
d) Para a eliminação de grande parte dos fitatos presentes nas leguminosas, recomenda-se o processo
de remolho das mesmas na água em temperatura ambiente com duração de 10 a 14 horas.
e) Na cocção dos ovos na presença de ácidos, como o limão e o vinagre, aumenta a temperatura e
prejudica a textura de coagulação.

QUESTÃO 37

_

O cardápio é uma ferramenta que inicia o processo produtivo e serve como instrumento gerencial para
administração de uma Unidade de Alimentação e Nutrição. As instituições podem estabelecer uma
oferta de cardápios nas categorias básica, intermediária e superior, de acordo com o tipo de usuário.
Nesse sentido, marque a opção INCORRETA.
a) As diferenças entre as categorias são estabelecidas pelo número de opções para cada componente
do cardápio, sofisticação das receitas e nos custos.
b) No cardápio básico não deve ser considerada a alternância dos pratos principais e ou formas de
preparo.
c) Nos cardápios de categoria intermediária e superior há a preocupação de alternar os pratos
principais em diferentes tipos de carnes.
d) Em todas as categorias deve-se considerar a durabilidade dos alimentos durante o armazenamento.
e) Para a obtenção da harmonia dos cardápios em relação às características organolépticas e à oferta
de fibras, são utilizados os mesmos critérios para os cardápios básicos, intermediário e superior.

QUESTÃO 38

_

No planejamento alimentar deve-se escolher alimentos e ou preparações de forma a diminuir o
consumo de gorduras e açúcares e aumentar o consumo de frutas, hortaliças, alimentos integrais e
lácteos desnatados. Essa abordagem refere-se a um novo conceito que corresponde à:
a)
b)
c)
d)
e)

seleçãode alimentos fontes.
prudênciana utilização de alimentos.
utilizaçãode alimentos com nutrientes em alerta.
escolhaalimentares inteligentes.
alimentaçãoisenta de glúten e lactose.

CONCURSO PÚBLICO - FUNDAÇÃOHOSPITALAR DE TERESINA – FHT – NUTRICIONISTA18

QUESTÃO 39

_

Assinale a opção CORRETA sobre a bactéria psicrotrófica que pode ser encontradas nos alimentos
refrigerados de origem animal e provocam enterite, ileíte terminal e linfadenite mesentérica:
a) Shigellasp.
b) Yersiniaenterocolitica.
c) Escherichia coli.
d) Campylobacterjejuni.
e) SalmonellaTyphi.

QUESTÃO 40

_

As infecções alimentares são doenças causadas por microrganismos que podem acometer crianças,
adultos e idosos. Com relação a estas infecções, assinale a opção INCORRETA.
a) São causadas por microrganismos que aderem à mucosa do intestino humano e proliferam,
colonizando-o.
b) Entre as bactérias que causam a infecção estão Salmonella e Lysteriamonocitogenes.
c) A diarreia é o primeiro sintoma mais comum na infecção alimentar estafilocócica
d) A Shigellaspp causa uma infecção denominada desinteria, um tipo de diarreia na qual as fezes
apresentam sangue e muco.
e) A brucelose causada por bactérias do gênero Brucella, no homem, ocorre diretamente, mediante o
contato com animais, ou indiretamente, por ingestão de produtos de origem animal.

QUESTÃO 41

_

O armazenamento de alimentos em uma unidade de alimentação e nutrição é uma etapa essencial na
qual os alimentos irão manter suas características adequadas até o momento de consumo. Diante desta
afirmação, a opção CORRETA com relação ao armazenamento refrigerado é:
a) Os ovos devem ser mantidos a uma temperatura de até 10ºC por 14 dias.
b) Os Hortifruti devem ser mantidos a uma temperatura de até 12ºC.
c) Os pescados refrigerados e seus produtos crus devem ser mantidos a uma temperatura de até 0ºC
por 24h.
d) As carnes bovinas, suínas, aves e outras e produtos crus devem ser mantidos a uma temperatura de
até 6ºC por 72 h.
e) Maioneses devem ser mantidas a uma temperatura de até 10ºC por 24 h.
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QUESTÃO 42

_

As afirmativas citadas abaixo se referem à Resolução RDC nº216, de 15 de setembro de 2004
(Ministério da Saúde), que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação. Nesse contexto, assinale a opção INCORRETA.
a) Deve ser utilizada somente água potável para manipulação dos alimentos. Quando utilizada solução
alternativa de abastecimento de água, os laudos laboratoriais para atestar a potabilidade devem ser
realizados anualmente.
b) O controle de saúde dos manipuladores de alimentos deve ser registrado e realizado de acordo com
a legislação específica.
c) O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no
mínimo, 70°C.
d) Os serviços de alimentação devem implementar Procedimentos Operacionais Padronizados
relacionados à: Higienização de instalações, equipamentos e móveis; controle integrado de vetores e
pragas urbanas; higienização do reservatório; higiene e saúde dos manipuladores.
e) O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário
devidamente designado, devidamente capacitado, sem prejuízo dos casos em que há previsão legal
para responsabilidade técnica.

QUESTÃO 43

_

No planejamento físico-funcional de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), deve-se considerar
a ambiência do trabalho, que envolve diversos aspectos. Dessa forma, assinale a opção CORRETA.
a) A iluminação é essencial para evitar distorção de cores nos alimentos e garantir o conforto físico e
mental dos trabalhadores.
b) As cores quentes, neutras e frias interferem indiretamente na ambientação e no estímulo das
atividades humanas.
c) A UAN deve ser planejada parater abertura com dimensões de 15 a 30% da área de cada área do
setor, para garantir o conforto térmico do ambiente.
d) Para evitar prejuízos à saúde do trabalhador, o nível de ruídos nos setores da UAN não deve
ultrapassar a 140 decibéis.
e) A segurança, o conforto e a higiene em uma UAN depende de um sistema de exaustão para a
renovação do ar em aproximadamente 10 vezes por hora.

QUESTÃO 44

_

A padronização de atividades administrativas objetiva o fortalecimento dos processos em uma UAN,
pois as condutas são realizadas de modo mais seguro, possibilitando a uniformização dos resultados.
Em relação a essa gestão administrativa, assinale a opção CORRETA.
a) A rotina de trabalho corresponde à apresentação gráfica sequencial, de forma minuciosa das
atividades de um processo.
b) O roteiro de trabalho significa um conjunto de tarefas que devem ser realizadas.
c) No procedimento operacional padronizado há o detalhamento das rotinas que compõem as tarefa.
d) O fluxograma mostra sua estrutura organizacional e de seus órgãos componentes.
e) O organograma indica as ligações hierárquicas em toda a estrutura organizacional.
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QUESTÃO 45

_

O lactário é a área do Serviço de Alimentação destinada ao preparo e à distribuição de formas lácteas e
complementares para os lactentes. Em relação ao lactário, assinale a opção CORRETA.
a) A entrada de sistema de ar deve ser localizada a menos de 30 metros da descarga do sistema de
ventilação do hospital.
b) Nas salas de preparo de mamadeiras e de limpeza podem existir ralos para facilitar a higienização
das mesmas.
c) A área calculada do lactário é de aproximadamente 0,50 m2 por berço ou leito de pediatria.
d) Todo material de limpeza de uso exclusivo do lactário deve ser guardado dentro da sala de limpeza
em armários próprios e exclusivos.
e) A temperatura do refrigerador deve ser anotada pelo menos uma vez a cada turno de serviço, para
que seja mantida a faixa de temperatura de 2° C a 4°C.

QUESTÃO 46

_

A ergonomia é um conjunto de conhecimentos científicos relacionados à vida laboral moderna no qual
existem interações entre seres humanos e máquinas, com regras básicas para a organização
biomecânica do trabalho. Nesse contexto, assinale a opção INCORRETA.
a) O corpo deve trabalhar na vertical, com torque ou tendência de giro zero, o que possibilita conforto
para os músculos das costas.
b) Os braços devem estar na vertical e os antebraços na horizontal, com possibilidade de apoiá-los.
c) Em trabalho sentado, deve ser necessário afastar as costas do encosto da cadeira para poder atingir
o objeto de trabalho e os pés podem permanecer sem apoio.
d) A altura útil do posto de trabalho deve estar entre o púbis (não abaixo) e o ombro (não acima) da
pessoa.
e) Os instrumentos e comandos de uso frequentes devem estar dentro da área de alcance, entre o
corpo do trabalhador e a distância máxima percorrida pelos antebraços até a metade da mão.

QUESTÃO 47

_

A segurança no trabalho corresponde ao conjunto de ações e medidas adotadas em um processo de
trabalho que visa à prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, bem como
promover melhor qualidade de vida no ambiente laborativo. Nesse aspecto, assinale a opção
INCORRETA.
a) As medidas preventivas podem ser de caráter técnico, administrativo e educativo.
b) A responsabilidade pela ação de segurança do trabalho é de responsabilidade exclusiva de todas as
chefias e ou lideranças da empresa.
c) No programa de saúde e segurança no trabalho, o processo de análise ou avaliação de riscos é uma
das etapas que envolve a identificação dos agentes nocivos de risco.
d) Os tipos de riscos no local de trabalho podem ser agrupados e classificados pelas cores vermelha,
verde, marrom, amarela e azul.
e) O fator pessoal de insegurança é a causa relativa ao comportamento humano que propicia a
ocorrência de acidentes.
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QUESTÃO 48

_

Tal como apresentado na resolução CFN nº 541/2014, o Código de Ética do Nutricionista evidencia
como responsabilidade profissional:
a) Utilizar-se da profissão para promover convicções políticas, filosóficas, morais ou religiosas.
b) Elaborar diagnóstico nutricional com base na prescrição dietética realizada em ambulatório ou
consultório.
c) Divulgar materiais técnico-científicos ou qualquer outra informação, acerca do indivíduo ou da
coletividade, sem obtenção de qualquer autorização.
d) Atender às determinações da legislação própria de regulação da proteção e defesa do consumidor.
e) Vincular a atividade com ofertas de agentes econômicos interessados na produção ou
comercialização de produtos alimentícios.

QUESTÃO 49

_

A configuração da Rede de Atenção à Saúde no Brasil como a principal porta de entrada e centro de
comunicação dos usuários com o serviço e a equipe multiprofissional explicita:
a)
b)
c)
d)
e)

mais fortalecimento e ordenação da atenção básica.
práticas de cuidados centralizadas na atenção individual.
forma de trabalho dirigida à população de território indefinido.
tecnologias de cuidados sem critérios de risco e de resiliência.
práticas de cuidados com baixo grau de descentralização e capilaridade.

QUESTÃO 50

_

Com base nos princípios constitucionais do SUS e ênfase nas necessidades de saúde da população, a
vigilância em saúde tem como propósito:
a)
b)
c)
d)
e)

observar apenas o controle das doenças e agravos não transmissíveis.
conhecimentos e metodologias circunscritos ao enfrentamento das emergências em saúde pública.
as ações de promoção da saúde inseridas no cotidiano das equipes de Saúde da Família.
a Rede de Comunicação em Visa (RCvisa), que notifica surtos relacionados a serviços de saúde.
maior a vigilância epidemiológica voltada para a qualidade da água de consumo humano, ar e solo.
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