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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Em qual das alternativas a seguir, a unidade ‘inh’ pode ser 

compreendida não só como formadora de palavra apenas no 

sentido de ‘pequeno’: 

A. Longuinho – fé  

B. Pulinhos – afetividade  

C. Amiguinho – desprezo  

D. Pulinhos – barganha 

E. Amiguinho – afetividade 

 

OMS divulga relatório sobre mortes no trânsito e sugere 

redução de velocidade em áreas urbanas 

Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo 

o planeta, com 1,35 milhão de óbitos por ano, alerta 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com a 

falta de medidas de segurança nos países mais pobres. 

Em seu relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS 

afirma ainda que os acidentes de trânsito são atualmente a 

principal causa de morte entre crianças e jovens com idades 

entre 5 e 29 anos. 

"Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade", afirmou o diretor geral da OMS, dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado. 

"Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um apelo 

aos governos e seus sócios para que adotem medidas muito 

mais importantes", completou. 

A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos", o que sugere que "os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação". 

Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a 

legislações mais severas relacionadas aos principais riscos no 

trânsito, como a velocidade, o consumo de álcool, a direção 

perigosa e a ausência de cintos de segurança, capacetes de 

motociclistas ou cadeirinhas para crianças. 

A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais 

seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas, 

assim como de reforçar as condições de segurança dos veículos, 

como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios. 

O risco de morte nas estradas continua sendo três vezes maior 

nos países pobres em comparação às nações mais ricas, com as 

taxas mais elevadas de mortalidade na África (26,6 para cada 

100.000 habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada 

100.000 habitantes). 

Brasil e redução de velocidade 

O relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a 

redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais 

rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca) e o início 

da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do 

mercado a partir de 2019. 

Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao 

limite de velocidade em áreas urbanas. A Organização sugere 

que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de 

50 km/h nas áreas urbanas e 30 km/h em áreas residenciais e/ou 

com grande circulação de pessoas. 

(France Presse e G1 07/12/2018 11h10  in: 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-

relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-

velocidade-em-areas-urbanas.ghtml) 

 

02- Assinale a alternativa correta quanto ao texto apresentado: 

A. Prioriza a informação, ocupando-se de divulgar um 

fato novo, porém expressando uma opinião, 

privilegiando o comentário sobre esse fato. 

B. Informar um acontecimento recente, dirigindo-se a um 

público de nicho específico, com linguagem jargão 

desse grupo. 

C. No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se um 

resumo conciso, no qual as perguntas básicas do 

gênero notícia são respondidas. 

D. O texto é uma notícia, apoiou-se na opinião de 

especialistas na área e empregou-se verbos dicendi a 

fim de priorizar apenas o discurso indireto livre. 

E. Apesar de importantes, a opinião de uma especialista 

restringiu as informações, ao não apresentar um outro 

ponto de vista sobre o fato noticiado, o que 

comprometeu a veracidade do texto. 

03- Assinale a alternativa em que houve correspondência entre 

a questão e o fato relatado no texto: 

A. O quê – relatório sobre mortes no trânsito 

B. Quem  – apenas o diretor geral da OMS 

C. Quando – dia mundial da saúde 

D. Onde – Brasil  

E. Por que – pressão dos governos e seus sócios 

04- "Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade" 

Segundo a mensagem contida no trecho: 

A. A mobilidade é algo bastante custoso. 

B. A mobilidade tornou-se insustentável e causa mortes. 

C. A mobilidade só é possível se houver redução das 

mortes. 

D. As mortes não devem ser vistas como consequência 

natural da mobilidade. 

E. As mortes implicam gastos que, a longo prazo, 

inviabilizarão a mobilidade. 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml


PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

 

MÉDIO – 25 – AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF PAQUEVIRA; 26 – AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF BOQUEIRÃO. 
Página 2 

05- No que concerne ao Brasil no relatório da OMS, o país: 

A. Recebe atribuições como a de reduzir o número de 

mortes no trânsito, quando da adoção de leis mais 

rígidas. 

B. Está isento de cobranças, pois a partir de 2019, 

quando a obrigatoriedade de freios ABS em carros e 

motos for implantada, poderá haver algum estudo 

definitivo. 

C. Tomou medidas acertadas de segurança, como a Lei 

Seca, porém ainda tem altas velocidades limite em 

áreas urbanas. 

D. Aplicou leis mais rígidas sobre a união de álcool e 

direção, mas na mesma medida, facilitou o controle 

da velocidade dos carros nas cidades e áreas de 

grande concentração, mantendo seus dados iguais. 

E. Ficou na pior classificação quanto à velocidade limite 

nas áreas urbanas, devido à concessão da Lei Seca, 

que compensa o impedimento da ingestão de álcool 

com a permissividade   

06- ‘Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um 

apelo aos governos e seus sócios para que adotem medidas 

muito mais importantes’, completou. 

A OMS destaca, no entanto, que ‘as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos’, o que sugere que ‘os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação’.” 

 

Assinale a alternativa correta sobre o trecho: 

 

A. A palavra ‘não’ no início do trecho nega a ideia de que 

os governos podem adotar medidas passíveis de erros 

no controle das mortes no trânsito. 

B. A expressão ‘no entanto’, introduz uma afirmação que 

de certa forma se opõe à dada anteriormente, porém 

sem negá-la, já que as mortes apenas se estabilizaram. 

C. No trecho, ‘renda média e alta’ o autor tenta mostrar 

que apenas os países onde há dinheiro suficiente para 

que a população exija medidas de segurança no 

trânsito podem alterar os dados da OMS. 

D. O emprego de ‘alguns’ tem a função de explicar ao 

leitor que os resultados obtidos são da 

responsabilidade dos países que não adotaram medidas 

de segurança no trânsito. 

E. Em ‘sugere que’, o autor dá sua visão do que pode ser 

feito nos países de renda média e alta para que 

diminuam as mortes no trânsito. 

 

07- ‘os esforços em segurança de trânsito em alguns países de 

renda média e alta mitigaram a situação’ 

 

A palavra destacada foi empregada no sentido de: 

 

A. Abrandar 

B. Emplacar 

C. Prejudicar 

D. Financiar 

E. Humanizar 

08- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que 

completa as lacunas corretamente: 

I-  “Ora cabe humor, ora cabe ________ para 

representar de alguma forma os momentos 

emblemáticos do novo filme Dumbo.” 

II-   “O autodeclarado presidente teve seus direitos 

políticos  ________ . 

III- “ Preso que tentava fugir vestido de agente 

penitenciário é pego no __________ e vai pro 

isolamento.” 

IV- “o cãozinho estava deitado na caminha dele, 

pupila __________, babando, mal conseguia 

ficar em pé.” 

 

A. Descrição – caçados – flagra – dilatada. 

B. Descrição – caçados – fraga- dilatada. 

C. Descrição – cassados – fragra – delatada. 

D. Discrição – cassados – flagra – delatada.  

E. Discrição – cassados – flagra – dilatada. 

 

 
09- Assinale a análise correta: 

A. ‘que isto é ódio’ tem valor de complemento de 

‘penso’. 

B. ‘ódio’ no segundo quadrinho é uma oração 

subordinada objetiva direta. 

C. ‘quando’ introduz um complemento formado por uma 

oração com função de adjetivo. 

D. ‘eu aviso’ é oração subordinada adverbial temporal. 

E. ‘agora’ é oração subordinada adverbial temporal. 

10- Em qual das alternativas há uma palavra acentuada pela 

mesma regra que ‘ódio’? 

A. Túneis 

B. Bíceps 

C. Mágoa 

D. Ninguém  

E. Baús  

11- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase e não foi 

empregado o acento grave? 

A. “Visitar a igreja do Santo Sepulcro sem coordenar 

com autoridades palestinas é quebrar a tradição 

diplomática internacional.” (O Globo) 

B. “Nova regra do INSS restringe empréstimos a novos 

beneficiários.” (A Folha Vitória) 
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C. “O setor industrial da China voltou 

inesperadamente a crescer em março pela primeira 

vez em quatro meses.” (G1) 

D. “Comediante leva 1º turno das eleições da Ucrânia e 

vai a segundo turno. (Estado de Minas) 

E. “O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de 

assalto na última quinta (28), as vésperas de sua 

estreia no Show dos Famosos” (O Dia)a)  

 

 
(http://marcojacobsen.zip.net/ 04/11/2019) 

 

12- A charge faz referência a um adesivo bastante usado em 

carros de família. Porém há uma mudança significativa no 

desenho. A que ela se refere? 

 

A. Às famílias que perdem o pai para o crime organizado. 

B. Às brigas que as crianças geralmente têm dentro do 

carro em viagens longas. 

C. Às mortes de homens pelas consequências da 

combinação bebida e direção. 

D. À difusão de modismos, como o adesivo em questão, 

que é usado sem cuidado pela maioria das famílias. 

E. Às mulheres que não permitem que seus maridos 

dirijam enquanto bebem. 

 

13- Apesar de não empregar linguagem verbal, o texto busca 

passar uma mensagem. Como o autor conseguiu isso? 

 

A. Por meio da quebra da expectativa sobre os desenhos 

que comumente são usados nos carros. 

B. Pela comparação com anúncios e propagandas sobre o 

tema abordado. 

C. Pela ausência de semelhanças entre o desenho original 

e o que o substitui. 

D. Por meio da memória afetiva daqueles que viveram 

situação semelhante e mudarão de atitude. 

E. Por meio da expectativa de que o leitor tenha 

conhecimento de mundo suficiente para entender o que 

o autor pretendia. 

 

14- Em qual dos trechos a seguir a vírgula foi empregada em 

desacordo com a norma culta da língua: 

 

A. “O melhor do mundo é o Cristiano e esse ano vai ser de 

novo, porque ele vai ganhar a Champions. Porque ele é 

vitorioso. Ganhador. Um homem, uma máquina, uma 

besta enjaulada com ódio!” (Bol) 

B. Você já pensou na semelhança que há, entre os 

cientistas e os pescadores? (O Que é Científico?) 

C. “Com maestria, ele discute a crescente virtualização do 

corpo e suas relações.” (Pierre Levy) 

D. “Algumas coisas não mudam na vida do ator Cauã 

Reymond. Aos 38 anos, o carioca gente boa 

mantém o foco e a determinação do início da carreira.” 

(O Globo) 

E. “Foi por um triz, mas a festa no Maracanã foi rubro-

negra.” 

 

15- Leia o trecho e depois assinale a sequência correta: 

 

“Colégios e universidades fazem parceria para aulas optativas 

no Ensino Médio. Com metodologia parecida ___________ da 

graduação, disciplinas extras funcionam como um primeiro 

contato com o ensino superior e atrai os alunos.   

Esse tipo de tarefa já ___________parte de vestibulares 
modernos, como o do INSPER. A dificuldade hoje é 
que ___________ um leque de opções maior, e isso implica ter 
mais dúvidas. Na mídia ___________ havendo bombardeios 
diários de que daqui ___________ 20 anos nenhum curso de 
graduação que ___________ hoje vai continuar existindo, o que 
cria um clima de ansiedade nos alunos.” (Estadão, 
01/04/2019) 

A. À – faz – há – está – a – existe 

B. A – faz – há – estão – à – existe 

C. À – fazem – há – estão – à – existem 

D. A – fazem – há – estão – a – existem  

E. À – faz – a – está – a – existem  

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Os índices de qualidade de vida incluem variáveis de 

função como, EXCETO: 

 

A. Atividade física 

B. Lesões e acidentes domésticos e no local do trabalho 

C. Nível do sono 

D. Nível de energia 

E. Isolamento social 

 

17 – Atualmente, a vacina Pentavalente imuniza contras as 

seguintes doenças, EXCETO: 

 

A. Difteria 

B. Tétano 

C. Coqueluche 

D. Meningite e outras infecções causadas pelo 

Haemophilus influenzae tipo C 

E. Hepatite B 

 

18 – Na história natural da doença, refere-se ao diagnóstico 

precoce (prevenção secundária): 

 

A. Isolamento para evitar a propagação de doenças 

B. Evitar sequelas 

C. Proteção contra acidentes 

http://marcojacobsen.zip.net/
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D. Aconselhamento genético 

E. Controle de vetores 

 

19 – A Pelagra é causada pela deficiência de: 

 

A. Niacina 

B. Tocoferol 

C. Tiamina 

D. Acido ascórbico 

E. Retinol 

 

20 – “É a capacidade do agente de sobreviver fora do 

hospedeiro, ou seja, no meio exterior”. 

 

A definição acima se refere a: 

 

A. Viabilidade  

B. Variabilidade 

C. Persistência 

D. Imunogenicidade 

E. Infecciosidade 

 

21 – Qual a denominação correta para as diversas espécies que 

vivem em uma mesma região e constituem uma comunidade 

biológica? 

 

A. Ecossistemas 

B. Biosfera 

C. Biótopo 

D. Biocenose 

E. Cadeias Alimentares 

 

22 – São benefícios de uma compostagem, EXCETO: 

 

A. Estímulo ao desenvolvimento das raízes das plantas, 

que se tornam mais capazes de absorver água e 

nutrientes do solo. 

B. Diminuição da capacidade de infiltração de água, 

reduzindo a erosão. 

C. Mantém estáveis a temperatura e os níveis de acidez 

do solo (pH). 

D. Dificulta ou impede a germinação de sementes de 

plantas invasoras (daninhas). 

E. Ativa a vida do solo, favorecendo a reprodução de 

microorganismos benéficos às culturas agrícolas. 

 

23 – A gonorréia é causada por: 

 

A. Bactéria 

B. Vírus 

C. Fungo 

D. Protozoário 

E. Artrópode 

 

24 – O período de transmissibilidade da dengue é o período em 

que o indivíduo pode passar a doença para o mosquito. Em 

modos gerais ele: 

 

A. Começa 3 dias antes do aparecimento dos sintomas e 

vai até o 10º dia da doença, período em que o vírus 

está presente no sangue (viremia). 

B. Começa 5 dias antes do aparecimento dos sintomas e 

vai até o 3º dia da doença, período em que o vírus está 

presente no sangue (viremia). 

C. Começa 1 dia antes do aparecimento dos sintomas e 

vai até o 6º dia da doença, período em que o vírus está 

presente no sangue (viremia). 

D. Começa 1 dia antes do aparecimento dos sintomas e 

vai até o 3º dia da doença, período em que o vírus está 

presente no sangue (viremia). 

E. Começa 7 dias antes do aparecimento dos sintomas e 

vai até o 7º dia da doença, período em que o vírus está 

presente no sangue (viremia). 

 

25 – Sobre as orientações a serem dadas sobre os cuidados com 

o bebê é INCORRETO afirmar: 

 

A. O banho deve ser diário e nos horários mais quentes, 

podendo ser várias vezes no dia, principalmente nos 

lugares de clima quente. 

B. Deve-se dar banho com água morna, limpa e sabonete 

neutro. Sendo importante testar a temperatura da água 

antes de colocar a criança no banho. 

C. Enxugar bem, principalmente nas regiões de dobras, 

para evitar as assaduras. 

D. Não usar perfume, óleos industrializados e talco na 

pele do bebê, pelo risco de aspiração do talco e por 

causar alergias. 

E. As unhas do bebê só devem ser cortadas após 3 meses 

para evitar contaminação, devendo-se usar luvinhas 

para evitar arranhões. 

 

26 – Na caderneta de vacinação da criança há gráficos de 

avaliação antropométrica. Desta forma, após colocar o ponto no 

gráfico de peso por idade, é necessário fazer avaliação dessa 

informação. Uma criança com EscoreZ acima ou sobre a linha 

do -3 (equivalente ao percentil 0,1) e abaixo da linha do -2 

(equivalente ao percentil 3) indica: 

 

A. O peso muito baixo para a idade. 

B. O peso está baixo para a idade. 

C. O peso está adequado para a idade. 

D. O peso está elevado para a idade. 

E. Os dados são inconclusivos, indicativos de desnutrição 

grave. 

 

27 – Referente a alimentação das crianças, indique a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Aos seis meses, as crianças devem receber papas de 

frutas, e as papas salgadas devem conter no mínimo 

um alimento de cada grupo. Exemplo de papa: 

abóbora, carne, arroz, feijão e espinafre; 

B. As frutas devem ser lavadas, descascadas e amassadas, 

para que fiquem na consistência de papa. Não passar a 

fruta na peneira ou no liquidificador nem acrescentar 

açúcar.  

C. Aos seis meses, a criança que mama no peito deve 

receber, além do leite materno em livre demanda, ou 

sempre que sentir fome, uma papa de fruta no meio da 

manhã, uma papa salgada na hora do almoço e uma 
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papa de fruta ou massas (amido de milho, 

multicereais) no meio da tarde. 

D. Aos 10 meses, a criança já pode receber a alimentação 

básica da família, desde que não muito condimentada. 

E. A papa salgada deve conter um alimento do grupo dos 

cereais ou tubérculos (inhame, cará, 

aipim/macaxeira/mandioca), um das hortaliças (folhas 

ou legumes) e um do grupo dos alimentos de origem 

animal (frango, boi, peixe, miúdos, ovos) ou das 

leguminosas (feijão, soja, lentilha, grão-de-bico). 

 

28 – Entre os benefícios biológicos, psicológicos e sociais 

proporcionados pelo desempenho de atividades físicas e prática 

corporal, estão, EXCETO: 

 

A. Melhor funcionamento corporal, com diminuição das 

perdas funcionais e favorecendo a preservação da 

independência; 

B. Redução do risco de morte por doenças 

cardiovasculares; 

C. Diminuição da resistência dos músculos; 

D. Melhora da função intestinal; 

E. Melhora da resposta imunológica; 

 

29 – Um dos sintomas da tuberculose é: 

 

A. Tosse com ou sem expectoração há pelo menos um 

mês. 

B. Tosse com expectoração há pelo menos um mês.  

C. Tosse com ou sem expectoração há pelo menos três 

semanas. 

D. Tosse com expectoração há pelo menos três semanas.  

E. Tosse com expectoração há pelo menos 10 dias.  

 

30 – São orientações educacionais básicas para cuidados dos 

pés diabéticos, EXCETO: 

 

A. Examinar os pés diariamente. Se necessário, pedir 

ajuda a familiar ou usar espelho. 

B. Avisar o médico se tiver calos, rachaduras, alterações 

de cor ou úlceras. 

C. Lavar os pés diariamente, com água morna e sabão 

neutro. Evitar água quente. Secar bem os pés, 

especialmente entre os dedos. 

D. Após lavar os pés, usar um creme hidratante à base de 

lanolina, vaselina líquida ou glicerina, principalmente 

entre os dedos. 

E. Cortar as unhas de forma reta, horizontalmente. 

 

31 – Em alguns casos, a memória imunológica é tão eficiente 

que não deixa uma doença ocorrer mais de uma vez na mesma 

pessoa. Indique um exemplo disto: 

 

A. Doença meningocócica 

B. Difteria 

C. Tétano 

D. Varicela 

E. Coqueluche 

 

 

 

32 – São alimentos ditos como construtores, EXCETO: 

 

A. Carnes 

B. Leite 

C. Lentilha 

D. Soja 

E. Arroz 

 

33 – São fontes de energia não-renovável, EXCETO: 

 

A. Petróleo 

B. Carvão mineral 

C. Xisto betuminoso 

D. Calor geotérmica 

E. Gás natural 

 

34 – Existem diversos fatores indicativos de maior risco de 

diabetes, entre eles está a medição da cintura abdominal medida 

na altura das cristas ilíacas. Desta forma, considera-se grupo de 

risco: 

 

A. Cintura abdominal a partir de 96 cm para homens e a 

partir de 82 cm para mulheres. 

B. Cintura abdominal a partir de 112 cm para homens e a 

partir de 92 cm para mulheres. 

C. Cintura abdominal a partir de 120 cm para homens e a 

partir de 94 cm para mulheres. 

D. Cintura abdominal a partir de 102 cm para homens e a 

partir de 88 cm para mulheres. 

E. Cintura abdominal a partir de 89 cm para homens e a 

partir de 82 cm para mulheres. 

 

35 – O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 

população cadastrada, com um máximo de _____  pessoas por 

agente e de _____ ACS por equipe de Saúde da Família, não 

ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por 

equipe. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 1000 / 15 

B. 800 / 10 

C. 550 / 15 

D. 750 / 12 

E. 600 / 8 

 

36 – São Atividades básicas de uma equipe de Saúde da 

Família, EXCETO: 

 

A. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis e identificar os problemas de saúde mais 

comuns e situações de risco aos quais a população está 

exposta; 

B. Executar, de acordo com a qualificação de cada 

profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e 

de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da 

vida; 
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C. Promover ações intrasetoriais e parcerias com 

organizações formais, evitando-se as informais 

existentes na comunidade, para o enfrentamento 

conjunto dos problemas; 

D. Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à 

comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os 

direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 

E. Incentivar a formação e/ou participação ativa nos 

conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de 

Saúde. 

37 – São objetivos do planeamento familiar, EXCETO: 

 

A. Promover a vivência da sexualidade de forma saudável 

e segura. 

B.  Regular a fecundidade segundo o desejo do casal. 

C.  Preparar para uma maternidade e paternidade 

responsáveis. 

D.  Reduzir a incidência das DST´s e as suas 

consequências. 

E. Estimular a diminuição da fecundidade. 

38 – É contraceptivo por métodos Barreira: 

 

A. Anel Vaginal  

B. Adesivo Contraceptivo  

C. Contracepção Oral Hormonal - Pílula 

D. Dispositivo Intra-Uterino (DIU)  

E. Diafragma 

39 – Em casos de sinais de diarréia, deve-se orientar a 

EXCETO: 

 

A. O aumento do consumo de líquidos disponíveis no 

domicílio – preferencialmente leite materno (em 

menores de dois anos) e soro de reidratação oral 

(SRO); na falta desses, soro caseiro, chás, cozimento 

de farinha de arroz e água de coco. Esses líquidos 

devem ser usados após cada evacuação ou vômito.  

B. Se o vômito dificultar a aceitação dos líquidos, deve-

se oferecer a solução em colheres, a cada um ou dois 

minutos, aumentando o volume de líquido 

gradualmente. 

C. A alimentação habitual deve ser mantida, evitando 

alimentos muito gordurosos. 

D. Indicar uso de antidiarreicos naturais ou comumente 

utilizado pela família para cessar a diarréia. 

E. No caso de a criança estar com os olhos fundos, 

ausência de lágrima, bebendo líquidos rapidamente ou 

com dificuldade de beber, apresentar sangue nas fezes 

ou febre alta, ela deverá ser orientada a procurar 

imediatamente a UBS. 

 

 

40 – Referente a abrangência das ações de saúde é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Município: Devem realizar, no mínimo, os serviços de 

atenção básica e vigilância epidemiológica. 

B. Regiões de saúde (microrregiões): devem realizar, 

pelo menos, parte das ações de média complexidade e 

algumas ações de alta complexidade. 

C. Macrorregiões de saúde: Devem realizar parte das 

ações de média complexidade e as ações de alta 

complexidade. 

D. Cada região de saúde (microrregião) tem um 

município polo, responsável por serviços de saúde 

mais complexos. 

E. Cada macrorregião também tem um município polo, 

responsável pelos serviços de saúde de maior grau de 

complexidade (nível terciário). 

 

 


