Prefeitura Municipal de Nova Odessa / SP – Concurso Público 01/2019

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
A Coreia é parecida com a Itália, comprida e
estreita, cercada pelo mar em três de seus
quatro lados. Ao norte estão as montanhas,
cobertas de neve no inverno, enquanto a leste
se estende uma cordilheira escarpada, de onde
brotam rios curtos e caudalosos. No oeste, de
frente para o Mar Amarelo e a costa da China,
existem enseadas frequentemente envoltas em
neblina, cuja variação no nível das águas faz os
barcos
amarrados
nos
ancoradouros
encalharem na lama durante a maré baixa. Os
coreanos haviam recebido dos vitoriosos
aliados a promessa de independência durante a
Segunda Guerra Mundial. Não foi fácil
cumprir o prometido. Forças russas invadiram
a Coreia do Norte nos últimos dias da guerra e
a mantiveram sob seu domínio após a rendição
japonesa. A assembleia das Nações Unidas
determinou a realização de eleições livres em
todo o território coreano, a fim de escolher um
governo único, mas os norte-coreanos – com a
benção soviética – se recusaram a obedecer.
Assim, outra cortina de ferro surgiu: uma
democracia ao sul e um estado comunista
fortemente armado ao norte. A Coreia do Norte
planejava aproveitar-se de uma grande fatia
das ricas terras do sul. Ao amanhecer do dia 25
de junho de 1950, seus soldados e um grande
contingente de tanques soviéticos invadiram a
Coreia do Sul, tomando rapidamente a capital
Seul, perto da cortina de ferro. Os invasores
ocuparam uma grande parte do país antes que
o exército norte-americano, então no Japão,
pudesse levar socorro. Seria aquele o prelúdio
de outras invasões comunistas em territórios
vulneráveis que se estendiam da Grécia até
Hong Kong? A invasão da Coreia provocou
uma intensa angústia nas nações ocidentais.
Após três anos, um armistício foi assinado.
Coube uma região aos coreanos do norte e
outra aos coreanos do sul. Uma nova cortina de
ferro separou a península e, até o fim do século,
essa cortina continuava em seu lugar.
(BLAINEY Geoffrey. Uma Breve História do
Século XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento,
2011, p. 178).
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QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A política italiana é parecida com a coreana.
II – Na península coreana não há neve.
III – O nível das águas na península coreana
contribui para uma navegação tranquila.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Seul é a capital da Coreia do Norte.
II – A invasão da Coreia não preocupou os
países ocidentais.
III – Depois de assinado um armistício, a
Coreia foi dividida em duas partes.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 03
A palavra “enquanto”, utilizada pelo autor na
linha 4 do texto, possui a seguinte classificação
gramatical:
(A) advérbio.
(B) pronome.
(C) adjetivo.
(D) conjunção.
(E) preposição.
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QUESTÃO 04
São tipos de conjunção, EXCETO:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 07

(A) adversativas.

Se acrescentarmos 45% sobre 2.600, termos a
quantia de:

(B) alternativas.

(A) 3.740.

(C) conclusivas.

(B) 3.770.

(D) aditivas.

(C) 3.790.

(E) ativas.

(D) 4.100.
(E) 4.150.
QUESTÃO 05

QUESTÃO 08

No que se refere ao bom uso da língua
portuguesa, analise as orações a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

Qual é o mínimo múltiplo comum (MMC)
entre os números (2, 3, 6)?

I – Pode haver algumas pessoas que discordem
da guerra na Síria.
II – O povo aderiu rapidamente pela causa.
III – João apoia o cotovelo na mesa.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

(A) 4.
(B) 6.
(C) 9.
(D) 12.
(E) 15.
QUESTÃO 09
Sérgio recebe um salário mensal de R$
6.800,00. Quanto pode-se dizer que Sérgio
recebe
durante
dois
anos
inteiros,
considerando o décimo terceiro salário?
(A) R$ 174.880,00
(B) R$ 176.800,00
(C) R$ 178,350,00

QUESTÃO 06

(D) R$ 180.500,00

Uma escola é construída por 40 operários
trabalhando 9 (nove) horas por dia durante 6
(seis) dias. Em quantos dias 24 operários
poderiam construir a mesma escola,
trabalhando 5 horas por dia?

(E) R$ 182.650,00.

(A) 10 dias.
(B) 12 dias.
(C) 14 dias.
(D) 16 dias.
(E) 18 dias.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte equação de
primeiro grau:
10y – 5(1 + y) = 3(2y-2) – 20
(A) y = 18.
(B) y = 19.
(C) y = 20.
(D) y = 21.
(E) y = 22.
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ATUALIDADES
QUESTÃO 11
Após as principais tragédias ambientais
envolvendo as mineradoras Samarco e Vale,
que atingiram a região de Mariana/MG e
Brumadinho/MG. Em outubro do ano em
curso, a mineradora Vale informou que
acionou de forma preventiva o protocolo de
emergência em Nível 1 da barragem Forquilha
IV, localizada na Mina de Fábrica.
Referida barragem pertence a qual município?
(A) Mariana/MG.
(B) Brumadinho/MG.
(C) Ouro Preto/MG.
(D) Itabirito/MG.
(E) Barão de Cocais/MG.
QUESTÃO 12
No final do mês de agosto do ano vigente,
foram vistas manchas decorrentes do
vazamento de petróleo em praias do litoral
brasileiro. O óleo, desde então, vem se
alastrando e já atingiu diversos Estados.
Inicialmente, as manchas de óleo atingiram as
praias do:
(A) Nordeste.
(B) Sudeste.
(C) Norte.
(D) Sul.
(E) Sudeste e do Norte.
QUESTÃO 13
Em março de 2018, uma vereadora do Rio de
Janeiro e o seu motorista, Anderson Pedro
Mathias Gomes, foram assassinados após o
carro onde se encontravam ser atingido por
vários tiros.
O fato narrado está relacionado à vereadora:
(A) Janaína Paschoal.
(B) Teresa Bergher.
(C) Rosa Fernandes.
(D) Marielle Franco.
(E) Roseli Aparecida de Oliveira.
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QUESTÃO 14
Durante a campanha eleitoral de 2018, o então,
candidato à presidência da República, Jair
Bolsonaro, foi vítima de um ataque. O
responsável por golpear o candidato com o uso
de uma faca, foi:
(A) Mizael Bispo de Souza.
(B) Adélio Bispo de Oliveira.
(C) João Acácio Pereira da Costa.
(D) Francisco de Assis Pereira.
(E) Celso Pinheiro Pimenta.
QUESTÃO 15
A Argentina elegeu nesse ano de 2019 o seu
novo presidente. O candidato recebeu,
inclusive, a parabenização do presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump.
O presidente eleito e que tomará posse em 10
de dezembro de 2019, será:
(A) Eduardo Duhalde.
(B) Adolfo Rodríguez Saá.
(C) Mauricio Macri.
(D) Néstor Kirchner.
(E) Alberto Fernández.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Um usuário do Windows criou um arquivo e
em seguida colocou um atalho em sua Área de
Trabalho do desktop. Se esse usuário
selecionar o atalho da Área de Trabalho e
pressionar a tecla delete, qual ação ele
executará?
(A) O usuário moverá o arquivo para o menu
Iniciar.
(B) O usuário excluirá permanentemente o
atalho do desktop.
(C) O usuário moverá o atalho para a lixeira.
(D) O usuário reverterá o atalho para a pasta de
origem.
(E) Não acontece nada, a tecla delete não tem
função para a Área de Trabalho.
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QUESTÃO 17
No Microsoft Word 2010, Barra de menus
Exibir, há a opção Linhas de Grade:

Marque a alternativa que apresenta outra
maneira para efetuar a mesma tarefa e inserir
as Linhas de Grade no documento Word:
(A) Menu Inserir; Formas; Linhas de Grade.
(B) Menu Inserir; Obter suplementos; Exibir
Linhas de Grade.
(C) Menu Layout; Alinhar; Exibir Linhas de
Grade.
(D) Menu Layout; Colunas; Exibir Linhas de
Grade.
(E) Menu Design; Bordas de página; Linhas de
Grade.

QUESTÃO 18
Menu Inserir > imagem > selecione a imagem
> botão direito do mouse na imagem > cortar.
Tais comandos no PowerPoint 2010 servem
para recortar uma imagem no slide.
Assinale a opção incorreta que descreve a
sequência para inserir um novo slide:
(A) Ctrl + M.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 19
O Microsoft Excel 2010 apresenta diversos
comandos para facilitar a inserção de dados,
otimizando o trabalho do usuário. Para
completar os números sequenciais em uma
planilha sem a necessidade de digita-los célula
por célula existe um comando simples. Marque
a opção correta para executa-lo:
(A) Selecione uma ou mais células que deseja
usar como base para o preenchimento de
outras células, arraste a alça de
preenchimento.
(B) Selecione apenas a célula que deseja usar
como base para o preenchimento de outras
células, arraste a alça de preenchimento.
(C) Selecione uma ou mais colunas que deseja
usar como base para o preenchimento de
outras colunas, arraste a alça de
preenchimento.
(D) Selecione duas ou mais células que deseja
usar como base para o preenchimento de
outras colunas, arraste a alça de
preenchimento.
(E) Selecione uma ou mais tabelas que deseja
usar como base para o preenchimento de
outras células, arraste a alça de
preenchimento.
QUESTÃO 20
O browser Internet Explorer foi lançado pela
Microsoft em que ano?
(A) 1993.
(B) 1995.
(C) 2003.
(D) 1991.
(E) 2000.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

(D) Ctrl + S.

Em se tratando de doenças de notificação
compulsória no Estado de São Paulo, selecione
a doença que NÃO faz parte da lista de
notificação.

(E) Ctrl + Z.

(A) síndrome da paralisia flácida aguda.

.

(B) síndrome da rubéola congênita.

(B) Menu inserir > Novo slide.
(C) Página Inicial > Novo slide.

(C) dengue.
(D) hipertemia maligna.
(E) febre amarela.
Médico Clínico Geral Socorrista Plantonista
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QUESTÃO 22
Segundo a Constituição Federal, a Ordem
Social tem como base e objetivo,
respectivamente:
(A) o bem-estar e a justiça sociais; o primado
do trabalho.
(B) o primado do trabalho; o bem-estar e a
justiça sociais.
(C) a primazia do trabalho; atendimento
integral, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 24
“Um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos”. Essa definição trata-se
de:
(A) promoção e proteção da saúde.
(B) vigilância sanitária.

(D) os princípios assistenciais; o bem-estar e a
justiça sociais.

(C) vigilância epidemiológica.

(E) os princípios assistenciais; atendimento
integral, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.

(E) farmacoepidemiologia.

(D) vigilância em saúde.

QUESTÃO 25
QUESTÃO 23
É certo que a Seguridade Social será financiada
por toda sociedade, de forma direta e indireta,
através dos recursos advindos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A Região de Saúde, para ser instituída, deve
conter, no mínimo, ações e serviços, EXCETO
de:
(A) urgência e emergência.
(B) atenção psicossocial.

Além dos recursos provenientes das seguintes
contribuições sociais, EXCETO:

(C) atenção ambulatorial especializada e
hospitalar.

(A) do trabalhador e dos demais segurados da
previdência social, não incidindo contribuição
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo
regime geral de previdência social.

(D) vigilância em saúde.

(B) sobre a
prognósticos.

receita

de

concursos

de

(C) do empregador, da empresa e da entidade
a ela equiparada na forma da lei.
(D) do exportador de bens ou serviços do
exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
(E) do importador de bens ou serviços do
exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

(E) atenção secundária.
QUESTÃO 26
Acerca de medicações prescritas para
hipertensão arterial sistêmica, considere os
itens abaixo e a seguir assinale a alternativa
correta.
I - Pertencem a classe medicamentosa dos
inibidores da enzima conversora de
angiotensina.
II - Retenção urinária e hipotensão postural são
eventos adversos.
III - Aumento da creatinina sérica, hipotensão
e hipercalemia são eventos adversos.
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o item II está correto.
(C) Apenas o item III está correto.
(D) Apenas os itens I e II estão corretos.
(E) Apenas os itens I e III estão corretos.
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QUESTÃO 27
Considere os itens abaixo e a seguir assinale a
alternativa correta:
I - Os corticosteroides inalatórios se tratam de
uma classe medicamentosa que apresenta
eficácia na redução da frequência de episódios
de exacerbação da asma brônquica;
II - Antagonistas dos leucotrienos são um
fármaco que inibe os leucotrienos, que são
compostos
produzidos
pelo
sistema
imunológico que provocam constrição das vias
respiratórias e a inflamação na asma e na
bronquite;
III - O Brometo de Tiotrópio constitui a classe
medicamentosa
de
Broncodilatadores
anticolinérgicos de curta ação.
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas os itens I e II estão corretos.
(C) Apenas o item II está correto.
(D) Apenas os itens II e III estão corretos.
(E) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 28
Do prognóstico de insuficiência cardíaca se
constatam as seguintes características
associadas:
I - níveis elevados de prostaglandinas.
II - fração de ejeção do ventrículo esquerdo <
40%.
III - aumento de índice de massa do ventrículo
esquerdo.
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o item II está corretos
(C) Apenas o item III está correto.
(D) Apenas os itens I e II estão corretos.
(E) Apenas os itens I e III está corretos.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 29
Considere os itens abaixo a respeito dos efeitos
colaterais do uso crônico de inibidores da
enzima conversora da angiotensina e, a seguir,
assinale a alternativa correta:
1 - alteração do paladar;
2 - edema gravitacional;
3 – cefaleia;
4 - tosse seca;
5 - reação de hipersensibilidade;
6 – tontura;
7 - rubor facial;
8 - hipertrofia.
(A) Estão corretos os itens 1, 4 e 5.
(B) Estão corretos os itens 2, 3 e 7.
(C) Estão corretos os itens 6, 7 e 8.
(D) Estão corretos os itens 1, 3 e 7.
(E) Estão corretos os itens 3, 6 e 7.
QUESTÃO 30
Considerando o medicamento quetiapina,
assinale a alternativa em que o mesmo é
melhor indicado:
(A) como ansiolítico, hipnótico, relaxante e
sedativo.
(B) como adjunto aos antidepressivos na
depressão recorrente grave, como um
suplemento para o tratamento antidepressivo
na depressão maior aguda, quando o paciente
não obtém resposta total, após uso de
antidepressivo clássico em dose efetiva, por 4
a 6 semanas.
(C) para o tratamento sintomático da demência
de
Alzheimer
de
intensidade
leve,
moderadamente grave e grave.
(D) para tratamento da síndrome de pânico
com ou sem agorafobia (medo de situações que
possam causar pânico ou constrangimento) e
para tratamento de transtorno obsessivo
compulsivo (TOC).
(E) ao tratamento de esquizofrenia, agindo
neste caso como um antipsicótico, bem como
para as fases maníacas e depressivas
associadas ao transtorno de humor bipolar, e
neste caso como um estabilizante de humor,
em monoterapia ou como coadjuvante.
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QUESTÃO 31
O M. tuberculosis é transmitido por via aérea,
de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea,
que elimina bacilos no ambiente (caso fonte),
a outra pessoa, por exalação de aerossóis
oriundos da tosse, fala ou espirro. O termo
“bacilífero” refere-se a pessoas com TB
pulmonar ou laríngea que tem:
(A) baciloscopia positiva no escarro;
(B) baciloscopia negativa no escarro;
(C) baciloscopia positiva na pulmonar ou
laríngea;
(D) baciloscopia negativa na pulmonar ou
laríngea.
(E) Baciloscopia neutra pulmonar.
QUESTÃO 32
Sobre a esquistossomose, é incorreto afirmar
que;
(A)
É uma doença parasitária ou parasitose
é uma doença infecciosa causada por um
parasito protozoário ou metazoário.
(B)
É uma infecção causada por verme
parasita da classe Trematoda. Ocorre em
diversas partes do mundo de forma controlada
(endêmica).
(C)
No Brasil, a esquistossomose é causada
pelo Schistossoma mansoni.
(D)
O principal hospedeiro e reservatório
do parasita é o homem sendo a partir de suas
fezes e urina que os ovos são disseminados.
(E)
A
esquistossomose
também
é
conhecida como barriga d’agua.
QUESTÃO 33
A asma tem diferentes graus de gravidade,
que podem evoluir ou regredir. O grau mais
brando tem sintomas leves e com pausa e
manifesta-se em:
(A)
Até dois dias por semana e até cinco
noites por mês;
(B)
Até dois dias por semana e até duas
noites por mês;
(C)
Até cinco dias por semana e até duas
noites por mês;
(D)
Até cinco dias por semana e até quatro
noites por mês.
(E)
Até seis dias por semana e até cinco
noites por mês.
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QUESTÃO 34
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES ou
apenas lúpus) é uma doença inflamatória
crônica de origem autoimune, cujos sintomas
podem surgir em diversos órgãos de forma
lenta e progressiva (em meses) ou mais
rapidamente (em semanas) e variam com fases
de atividade e de remissão. As manifestações
clínicas mais frequentes são, exceto:
(A)
Articulares: a dor com ou sem inchaço
nas juntas ocorre, em algum momento, em
mais de 90% das pessoas com LES e envolve
principalmente nas juntas das mãos, punhos,
joelhos e pés, tendem a ser bastante dolorosas
e ocorrem de forma intermitente, com períodos
de melhora e piora. Às vezes também surgem
como tendinites;
(B)
A inflamação das membranas que
recobrem o pulmão (pleuris) e coração
(pericardite) são relativamente comuns,
podendo ser leves e assintomáticas, ou, se
manifestar
como
dor
no
peito.
Caracteristicamente no caso da pleuris, a dor
ocorre ao respirar, podendo causar também
tosse seca e falta de ar. Na pericardite, além da
dor no peito, pode haver palpitações e falta de
ar;
(C)
Inflamação nos rins (nefrite): é uma das
que mais preocupam e ocorrem em cerca de
50% das pessoas com LES. No início pode não
haver qualquer sintoma, apenas alterações nos
exames de sangue e/ou urina.
(D)
Nas formas mais graves, surge pressão
alta, inchaço nas pernas, a urina fica espumosa,
podendo haver diminuição da quantidade de
urina. Quando não tratada rapidamente e
adequadamente o rim deixa de funcionar
(insuficiência renal) e o paciente pode precisar
fazer diálise ou transplante renal;
(E)
Alterações neuro-psiquiátricas: essas
manifestações são mais frequentes, mas não
causam convulsões, alterações de humor ou
comportamento (psicoses), depressão e
alterações dos nervos periféricos e da medula
espinhal.
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QUESTÃO 35
A gota é uma doença inflamatória que acomete
sobretudo as articulações e ocorre quando a
taxa de ácido úrico no sangue está em níveis
acima do normal (hiperuricemia). Sobre a gota,
é verdadeiro afirmar que:
(A)
A diminuição nas taxas de ácido úrico
no sangue pode ocorrer tanto pela produção
excessiva quando pela eliminação deficiente
da substância;
(B)
Todas as pessoas que estiverem com a
taxa de ácido úrico elevada (hiperucemia)
desenvolverão a gota;
(C)
A maioria dos portadores de gota é
composta por homens adultos com maior
incidência entre 40 e 50 anos e, principalmente
em indivíduos com sobrepeso ou obesos, com
vida sedentária e usuários de bebidas
alcoólicas com frequência;
(D)
As mulheres desenvolvem gota antes
da menopausa e geralmente tem mais de 40
anos de idade quando a desenvolvem.
(E)
A gota pode ser dividida em dois tipos:
gota ácida e gota febril.
QUESTÃO 36
O metotrexato (MTX) é o medicamento mais
utilizado para o controle da artrite devido à sua
eficácia, facilidade posológica, por sua
segurança e seu baixo custo. No uso regular do
MTX, recomenda-se a realização de exames
laboratoriais periódicos (hemograma e
enzimas hepáticas) como a anemia e a hepatite
medicamentosa pelo menos:
(A)
A cada 1 ou 2 meses para a detecção
precoce de possíveis efeitos adversos;
(B)
A cada 2 ou 3 meses para a detecção
precoce de possíveis efeitos adversos;
(C)
A cada 6 ou 9 meses para a detecção
precoce de possíveis efeitos adversos;
(D)
A cada 12 ou 24 meses para a detecção
precoce de possíveis efeitos adversos.
(E)
A cada 4 ou 5 meses para a detecção
precoce de possíveis efeitos adversos.
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QUESTÃO 37
Se consumidos em doses necessárias, podem
ser meios de prevenção da osteoporose, todas
abaixo, exceto:
(A)
Verduras de folhas escuras,
(B)
Leite e queijo;
(C)
Carne vermelha;
(D)
Brócolis, espinafre e couve;
(E)
Tomates e cogumelos;
QUESTÃO 38
Sobre a síndrome do pânico, é verdadeiro o
disposto em:
(A)
Os ataques de pânico acarretam intenso
sofrimento psíquico com modificações
insignificantes de comportamento devido ao
medo da ocorrência de novos ataques.
(B)
Ocorre na região central do cérebro,
que é responsável pelo controle das emoções e
da liberação de adrenalina – hormônio que faz
com que o organismo se prepare para fugir ou
lutar diante de um perigo;
(C)
Não podem ser situações de origem
para o transtorno do pânico as situações
extremas de estresse, como crises financeiras,
brigas, separações ou mortes na família.
(D)
O tratamento combina medicamentos
antidepressivos e ansiolíticos com psicoterapia
e deve ser conduzido por qualquer médico.
(E)
A psicoterapia não é necessária para o
tratamento.
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QUESTÃO 39
O sarampo é uma doença viral aguda, infectocontagiosa, altamente transmissível que atinge
com mais severidade populações de baixo
nível sócio-econômico. Sobre o sintomas do
sarampo, é falso afirmar que:
(A)
A indisposição que antecede a doença
tem duração de três a cinco dias e
caracterizam-se por: febre alta, mal estar,
coriza, conjuntivite, tosse e falta de apetite.
Nesse período podem ser observadas na face
interna das bochechas as manchas brancas
(Koplik) que são características da doença.
(B)
O exantema maculopapular (manchas
vermelhas na pele) inicia-se na região
retroauricular, espalhando-se para a face,
pescoço, membros superiores, tronco e
membros inferiores.
(C)
A febre cessa com o aparecimento do
exantema.
(D)
No terceiro dia, o exantema tende a
esmaecer, apresentando descamação fina com
desaparecimento da febre, sendo a sua
persistência sugestiva de complicação.
(E)
O sarampo grave é mais comum em
crianças desnutridas com menos de 5 anos.
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QUESTÃO 40
No que tange as políticas de Acolhimento
com classificação de risco disposto no
Humaniza SUS, observe as informação
abaixo:
I - Cogestão expressa tanto a inclusão de novos
sujeitos nos processos de análise e decisão
quanto a ampliação das tarefas da gestão - que
se transforma também em espaço de realização
de análise dos contextos, da política em geral e
da saúde em particular, em lugar de
formulação e de pactuação de tarefas e de
aprendizado coletivo;
II - Acolher é reconhecer o outro e o que ele
traz como legítima e singular sua necessidade
de saúde;
III - Ambiência é o termo derivado da junção
das palavras ambiente e vivência, aponta para
o processo de construção de espaços saudáveis,
acolhedores e confortáveis, que respeitem a
privacidade, propiciem mudanças no processo
de trabalho e considerem todas as dimensões
humanas implicadas no processo de ocupação
dos espaços para que estes sejam de fato
produtores de saúde e lugares de encontro entre
as pessoas;
Diante das informação acima, é correto dizer
que:
a) I apenas é verdadeira;
b) I e II apenas são verdadeiras;
c) III apenas é verdadeira;
d) I, II e III são verdadeiras.
e) II e III apenas são verdadeiras
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