UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
NÍVEL MÉDIO

PORTUGUÊS
TEXTO I

Aceitando sua essência
Desde que nascemos, somos guiados e influenciados
pelas pessoas à nossa volta.
Algumas pessoas, como nossos pais, se esforçam muito
para nos passar o que aprenderam em suas vidas, na
esperança que isso torne a nossa mais fácil. Depois de
algum tempo, começamos a criar nossas próprias
associações, valores e regras. E, com um pouco de sorte,
conseguimos encontrar nossa verdadeira essência.
No lado pessoal isso significa aprender coisas simples.
Desde descobrir se somos pessoas mais produtivas pela
manhã ou pela noite, até entender se nos sentimos mais à
vontade
na
cidade,
no
campo
ou
na
praia. Profissionalmente, significa saber se preferimos ser
um diretor financeiro, diretor de cinema, surfista ou
empreendedor. Eu diria que, de todos estes “encontros”,
os mais difíceis ocorrem quando temos que reconhecer e
superar (ou aceitar) “partes” de nós que não gostamos.
Porém tudo na vida tem dois lados. O Yin e Yang, elétron
e nêutron, dia e noite e assim por diante. E você, como
reflexo de tudo ao seu redor, também tem dois lados, que
fazem parte de um “todo”. Enquanto não conseguirmos
entender e aceitar isso, iremos sofrer toda vez que nos
deparamos com esta “parte”.
Aceite sua essência e verá que a vida flui. E nada vale mais
a pena do que permitir que a vida flua. Porque a gente só
leva desta vida a vida que a gente leva.
( Pierre Schürmann, Revista ISTO É , novembro 2011)

QUESTÃO 1_____________________________________
Não se depreende do texto:
a) Só nossos pais se esforçam para nos passar o que
aprenderam em suas vidas.
b) Encontrar profissionalmente nossa essência significa
saber se preferimos ser um diretor financeiro, diretor de
cinema, surfista ou empreendedor.
c) Os mais difíceis de nossos “encontros” ocorrem quando
temos de aceitar partes de nós que não gostamos.
d) Tudo na vida tem dois lados: o yin e o yang.
e) Como tudo na vida tem dois lados, nós também temos
dois lados.
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QUESTÃO 2_____________________________________
A oração que inicia o período “... Desde que nascemos,
somos guiados e influenciados pelas pessoas à nossa
volta”. Tem valor de:
a) Causa
b) Consequência
c) Tempo
d) Condição
e) Finalidade
QUESTÃO 3_____________________________________
“Nossa” ( linha 05), “Isso” ( linha 09) Têm como
referente textual respectivamente:
a) Vida – encontrar nossa verdadeira essência
b) Família - essência
c) Vida – essência
d) Vida – aprender coisas simples
e) Família – encontrar nossa verdadeira essência.
QUESTÃO 4_____________________________________
No período “Desde descobrir se somos pessoas mais
produtivas pela manhã ou pela noite, até entender se
nos sentimos mais à vontade na cidade, no campo ou na
praia”.
As duas ocorrências do “se” no fragmento são
respectivamente:
a) Pronome apassivador – pronome apassivador
b) Pronome reflexivo – pronome apassivador
c) Conjunção subordinativa
integrante – conjunção
Subordinativa Integrante
d) Conjunção subordinativa integrante – pronome
Apassivador
e) Pronome apassivador – conjunção subordinativa
integrante
QUESTÃO 5_____________________________________
A regência obedece às normas na alternativa:
a) Paguei-lhe o débito
b) Avise-lhe de que o tempo vai fechar
c) Lembre de mim sempre que puder
d) Agradeço-lhe ao convite
e) Ele sempre se sobressai na empresa
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QUESTÃO 6_____________________________________
Assinale a alternativa cujo verbo pode ser empregado no
singular ou plural:
a) Mais de um torcedor____________as mãos. ( apertarse)
b) A multidão________para ver o Sumo Sacerdote. (
acotovelar-se)
c) O Brasil foi um dos que____________da luta pela
democracia.( participar)
d) Mais de um passageiro____________o voo.( perder)
e) A maior parte da turma_________mais cedo. ( sair)
QUESTÃO 7_____________________________________
Disseram-____ para_____decidir sobre o que_____ fazia
mais feliz.
a) me – mim – me
b) me – eu – me
c) me – eu – mim
d) mim – mim – mim
e) mim – eu – me

QUESTÃO 10____________________________________
Do período “ Aceite sua essência e verá que a vida flui”.
É correto afirmar:
a) Há três orações em uma relação de coordenação.
b) Há três orações em uma relação de subordinação.
c) Há três orações e a terceira oração tem valor de
substantivo.
d) Há três orações e entre as duas primeiras orações a
relação é de subordinação.
e) Há três orações e a terceira oração tem valor de
adjetivo.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES

QUESTÃO 8_____________________________________
No período : “na esperança que isso torne a nossa mais
fácil...” a palavra destacada:
a) É substantivo com função de objeto direto.
b) É adjetivo com função de predicativo do objeto.
c) É substantivo com função de predicativo do sujeito.
d) É adjetivo com função de predicativo do sujeito.
e) É adjetivo com função de adjunto adnominal.

QUESTÃO 11____________________________________
Após denúncias de superfaturamento em obras públicas
apontadas em reportagem da revista Veja, em julho de
2011, a presidente Dilma Rousseff determinou o
afastamento da cúpula do Ministério dos Transportes.
Indique a alternativa na qual consta quem era o Ministro
dos Transportes na época.
a) Antônio Palocci
b) Alfredo Nascimento
c) Pedro Novais
d) Wagner Rossi
e) Nelson Jobim

QUESTÃO 9_____________________________________
Observe os itens:
I – Observávamos tudo a nossa volta.
II – Saía a gritar efusivamente todos os nomes da família
pelo corredor.
III - Vive as custas de seu próprio esforço.
IV – Foi até a sorveteria mais próxima e comprou o maior
sorvete que viu.
O acento indicador de crase deve ser colocado:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I , II e III
c) Em II e III
d) Em II apenas
e) Em III apenas

QUESTÃO 12____________________________________
Em março de 2011 o Japão foi atingido por Sismo e
Tsunami que causaram danos substanciais ao país. De
acordo com as autoridades Japonesas foram milhares de
mortos e feridos. Uma das consequências do tsunami foi
o acidente nuclear ocorrido na cidade Okuma. Indique a
alternativa em que consta o nome da usina nuclear
atingida nessa catástrofe:
a) Usina Nuclear de Chernobil
b) Central Nuclear de Nagasaki
c) Usina Nuclear de Angra I
d) Central Nuclear de Fukushima
e) Usina Nuclear de Hiroshima
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QUESTÃO 13____________________________________
Para medir as variações no padrão de qualidade de vida
das diferentes populações do mundo, o programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) criou um
índice global. Qual foi esse índice?
a) INUD – Índice das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.
b) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
c) IEVP – Índice de Expectativa de Vida Populacional.
d) IQVM – Índice de Qualidade de Vida Mundial.
e) IEQVG – Índice de Expectativa e Qualidade de Vida
Global.
QUESTÃO 14____________________________________
Realizada de 3 a 14 de junho de 1992, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento
(também conhecida como Cúpula da Terra, Eco 92 ou Rio
92) reuniu 108 chefes de Estado para buscar mecanismos
que rompessem o abismo de desenvolvimento entre o
norte e o sul do planeta, mas preservando os recursos
naturais da Terra. A intenção era introduzir a ideia do
desenvolvimento sustentável, um modelo de
desenvolvimento econômico menos consumista e mais
adequado ao equilíbrio ecológico. As bases para a Rio 92
foram lançadas em 1972, quando a ONU organizou sua
primeira conferência ambiental.
Em 2012 a cidade do Rio de Janeiro voltará a sediar a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, vinte anos depois da histórica Conferência
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de
1992. A Conferência de 2012 vem sendo chamada de:
a) Eco 2012
b) 2ª Conferência do Rio
c) Rio + 20
d) 3ª Conferência do Rio
e) Conferência Global sobre Desenvolvimento Sustentável
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QUESTÃO 15____________________________________
O município pernambucano de Cedro possui 171,64 km²
de território e, segundo dados do IBGE (Censo
Demográfico 2010), sua população é de:
a) 24.314 habitantes
b) 16.560 habitantes
c) 8.314 habitantes
d) 10.778 habitantes
e) 52.030 habitantes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16____________________________________
O Programa Nacional de Imunizações – PNI, Programa do
Ministério da Saúde do Brasil, criado em Setembro de
1973 e institucionalizado pelo decreto n° 78.231 de
Agosto de 1976, tem por objetivos:
I .( )Controle das doenças imunopreveníveis.
II.( )Participação na produção de imunobiológicos no
país.
III.( )Fornecer imunobiológicos para estados
e
municípios.
IV.( )Disponibilizar os 24 tipos de vacinas que constam
dos calendários básicos.
V.( )Coordenar e supervisionar a utilização desses
imunobiológicos.
A partir das afirmações acima, assinale a opção que
contém a sequência correta:
a) F, V, F, V, V
b) V, V, V, V, F
c) V, V, V, F, V
d) V, V, V, F, F
e) V, F, F, F, F
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QUESTÃO 17____________________________________
Seguindo os critérios do Ministério da Saúde em relação
ao adequado funcionamento do Programa Nacional de
Vacinação – PNI é correto afirmar que:
a) O Comitê Técnico de Assessor de Imunizações (CETAI) é
o único responsável pela divulgação e introdução do
programa em todas as esferas nacionais.
b) As Unidades Básicas de Saúde dos municípios devem
assumir total responsabilidade pelo funcionamento do
PNI e responder prontamente a quaisquer falhas e
insucessos do mesmo.
c) Os Centros de Referência para Imunobiológicos
Especiais – CRIE, deverão assumir a rotina de vacinação
que constam nos calendários básicos.
d) A responsabilidade pelo sucesso do programa deverá
acontecer de forma compartilhada, ou seja, pela
coordenação nacional, as unidades federadas, os
municípios, profissionais de saúde e a sociedade.
e) O principal aspecto que caracterizará o sucesso do PNI
é a centralização de sua execução na esfera Federal,
excluindo-se a participação dos municípios nesse
processo.

d) V, F, V, F, V
e) V, V, V, V, V
QUESTÃO 19____________________________________
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da
Criança, marque a única opção que demonstra
corretamente o esquema de utilização da VOP - Vacina
Oral contra Pólio:
a) 1º dose (ao nascer); 2º dose (1 mês); 3º dose (6 meses);
Reforço (4 a 6 anos);
b) 1º dose (ao nascer); 2º dose (6 meses); Reforço (15
meses); Até 5 anos de idade nas campanhas nacionais de
vacinação;
c) 1º dose (2 meses); 2º dose (4 meses); 3º dose (6
meses); Reforço (15 meses); Até 5 anos de idade nas
campanhas nacionais de vacinação;
d) 1º dose (2 meses); 2º dose (4 meses); 3º dose (12
meses); Reforço a cada 2 anos por toda a vida;
e) 1º dose (ao nascer); 2º dose (9 meses); Reforço (15
meses).

QUESTÃO 18____________________________________
Após analisar se as alternativas abaixo são falsas ou
verdadeiras, assinale a opção que apresenta a sequencia
correta:
I. ( )As vacinas combinadas são aquelas que contêm no
mesmo frasco várias vacinas diferentes, por exemplo, a
vacina Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola).
II. ( )As vacinas do PNI podem ser aplicadas normalmente
em pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos,
antineoplásico ou em exposição a radioterapias.
III. ( )As vacinas do PNI visam proteger
contra
microorganismos específicos e constituem a imunidade
ativa artificialmente adquirida.
IV. ( )Não poderá ser utilizada nenhuma das vacinas do
PNI em pessoas portadoras da infecção pelo HIV (ainda
que não tenham desenvolvido os sintomas de AIDS).
V. ( )A conservação dos imunobiológicos nas Unidades de
Saúde deverá ser realizada em geladeiras específicas, fora
do congelador, em temperaturas entre +2 a +8°C.
a) V, V, V, F, F
b) F. V, F, V, V
c) F, F, F, V, F
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QUESTÃO 20
A equipe de enfermagem deverá prestar assistência com
consciência e responsabilidade, tendo em vista a
complexidade de questões que envolvem cada problema
de saúde. A partir do seu nível de qualificação o auxiliar
de enfermagem deverá ter noções claras a respeito das
doenças transmissíveis. Associe as colunas a seguir e
marque a alternativa que contém a sequencia correta:
(1) AIDS
(2) Dengue
(3) Hanseníase
(4) Hepatites Virais
(5) Tuberculose
(
) Atualmente é a mais séria doença sexualmente
transmissível, se caracteriza pelo enfraquecimento do
sistema de defesa do corpo e pelo aparecimento das
doenças oportunistas;
(
) Inflamação do fígado, pode ser causada por vírus,
uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de
doenças autoimunes, metabólicas e genéticas;
(
) Doença infectocontagiosa causada por uma bactéria
que afeta principalmente os pulmões, provocando
destruição do tecido pulmonar;
(
) Um dos principais problemas de saúde pública no
mundo, em nosso país, as condições socioambientais
favoráveis à expansão do Aedes aegypti possibilitaram a
dispersão do vetor;
(
) Doença infecciosa e contagiosa causada por um
bacilo denominado Mycobacterium leprae. Não é
hereditária e sua evolução depende de características do
sistema imunológico da pessoa que foi infectada.
a) 1, 4, 5, 2, 3
b) 2, 5, 4, 3, 1
c) 1, 2, 3, 5, 4
d) 5, 4, 2, 1, 3
e) 3, 1, 5, 4, 2

3.( )Trabalhar nas atividades de reabilitação psicossocial
4.( )Compartilhar do espaço de convivência do serviço.
5.( ) Equacionar problemas inesperados e outras
questões que porventura demandem providências
imediatas, durante todo o período de funcionamento da
unidade.
Marque a opção correta:
a) V, F, V, F, V
b) V, V, V, V, V
c) F, V, F, F, V
d) V, V, F, F, F
e) F, F, F, F, F
QUESTÃO 22____________________________________
A inflamação ou processo inflamatório é uma reação do
organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. Assinale
a opção que descreve adequadamente alguns sinais
clássicos que identificam a presença de tal processo:
a) Náuseas, Êmese, Pirose e Vertigem
b) Sudorese, Taquicardia, Apneia, Ansiedade
c) Hipoglicemia, Dispneia e Fadiga
d) Dor, Rubor, Calor e Tumor (edema)
e) Inquietações, Ansiedade e Palpitações

QUESTÃO 21___________________________________ _
O papel da equipe de enfermagem é fundamental para a
organização, desenvolvimento e manutenção do
ambiente terapêutico. Os cuidados desenvolvidos pelo
auxiliar de enfermagem na psiquiatria devem ser
relacionados a:
1.( )Acolher os usuários
2.( )Adotar o plano terapêutico prescrito
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QUESTÃO 23____________________________________
A Resolução RDC nº. 307, de 14 de novembro de 2002,
considera a CME uma unidade de apoio técnico que tem
como finalidade o fornecimento de materiais médicohospitalares
adequadamente
processados,
proporcionando assim, condições para o atendimento
direto e a assistência à saúde dos indivíduos enfermos e
sadios. Nesse contexto, assinale a opção que melhor
descreve as atividades desenvolvidas pelo auxiliar de
enfermagem na CME:
a) Receber e limpar os artigos; receber e preparar roupas
limpas; preparar e esterilizar os artigos e instrumentais
cirúrgicos; guardar e distribuir todos os artigos
esterilizados.
b) Estabelecer rotinas para a manutenção preventiva dos
equipamentos existentes no CME; realizar os testes
necessários e emitir pareceres técnicos antes da aquisição
de novos artigos e equipamentos; gerenciar o serviço de
enfermagem da unidade.
c) Atua na coordenação do setor; prever os materiais
necessários para prover as unidades consumidoras;
elaborar relatórios mensais estatísticos, tanto de custo
quanto de produtividade.
d) Fazer a leitura dos indicadores biológicos, de acordo
com as rotinas da instituição; receber, conferir e preparar
os artigos consignados; realizar a limpeza, o preparo, a
esterilização, a guarda e a distribuição de artigos, de
acordo com solicitação;
e) Planejar e fazer anualmente o orçamento do CME com
antecedência de 04 a 6 meses; elaborar e manter
atualizado o manual de normas, rotinas e procedimentos
do CME, que deve estar disponível para a consulta dos
colaboradores; desenvolver pesquisas e trabalhos
científicos que contribuam para o crescimento e as boas
práticas de Enfermagem, participando de tais projetos e
colaborando com seu andamento.
QUESTÃO 24____________________________________
Assinale a alternativa que exprime corretamente o que é
um processo de esterilização:
a) Remoção da sujidade visível – orgânica e inorgânica –
mediante o uso da água, sabão e detergente neutro ou
detergente enzimático em artigos e superfícies.
b) É o processo de
destruição de
todos
os
microrganismos, a tal ponto que não seja mais possível
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detectá-los através de testes microbiológicos padrão. Os
métodos disponíveis para processamento de artigos no
seu dia a dia são o calor, sob a forma úmida e seca, e os
agentes químicos.
c) Processo de eliminação e
destruição
de
microrganismos, patogênicos ou não em sua forma
vegetativa, mediante a aplicação de agentes físicos ou
químicos, chamados de desinfetantes ou germicidas,
d) É o processo de eliminação total ou parcial da carga
microbiana de artigos e superfícies.
e) Processo que destrói todos os
microrganismos
patogênicos, com exceção dos esporos bacterianos.
QUESTÃO 25____________________________________
As condições ambientais necessárias ao auxilio do
controle da infecção de serviços de saúde dependem de
pré-requisitos de diferentes ambientes, quanto ao risco
de transmissão da mesma. Nesse sentido, eles podem
ser classificados. Associe as colunas adequadamente e
assinale a opção correta:
1) Área crítica
2) Área limpa
3) Área não crítica
4) Área restrita
5) Área semi-crítica
(
) Local de menor risco de transmissão de infecção.
(
) São os ambientes onde existem riscos aumentados
de transmissão de infecção, onde se realizam
procedimentos de risco, com ou sem paciente ou onde se
encontram pacientes imunodeprimidos.
(
) Conjunto de ambientes de maior rigor asséptico,
protegido por barreira contra contaminação.
(
) Dependências que não apresentam risco de
transmissão de infecção.
(
) Local onde são executados os procedimentos de
desinfecção, preparo, acondicionamento, esterilização,
armazenamento e distribuição do material.
a) 3, 4, 1, 5, 2
b) 5, 1, 4, 3, 2
c) 1, 3, 2, 4, 5
d) 1, 2, 3, 5, 4
e) 4, 5, 3, 2, 1
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QUESTÃO 26____________________________________
A denominação de “Dama da Lâmpada” foi atribuída a:
a) Anna Nery
b) Florence Nightingale
c) Maria Pamphiro
d) Luisa de Marillac
e) Maria de Marillac
QUESTÃO 27____________________________________
Não faz parte do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem:
a) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser
tratado segundo os pressupostos e princípios legais,
éticos e dos direitos humanos.
b) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa,
família e coletividade, necessárias ao exercício
profissional.
c) Respeitar o pudor, a privacidade do ser humano, em
todo seu ciclo vital, inclusive em situações de morte e
pós-morte.
d) Agilizar o atendimento durante às urgências e
emergências e administrar medicações com rapidez, a fim
de evitar aglomeração de pacientes, dificultando o
atendimento.
e) Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação
de qualquer natureza.
QUESTÃO 28____________________________________
Na administração de medicamentos devemos conhecer a
atuação destes no corpo, seus efeitos desejáveis e
indesejáveis. Este conceito é relativo a:
a) Diagnóstico
b) Farmacocinética
c) Terapêutica
d) Farmacodinâmica
e) Adjuvante
QUESTÃO 29____________________________________
A prescrição médica é de 40U de insulina via subcutânea.
O frasco encontrado no depósito do setor é de 60U e a
seringa de 1ml. O auxiliar deverá aplicar o volume de:
a) 0,2
b) 0,3
c) 0,4
d) 0,5
e) 0,6
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QUESTÃO 30____________________________________
Para qual região Florence partiu com 38 voluntárias
religiosas e leigas vindas de hospitais?
a) Maison de La Providence
b) Scutari
c) Kaiserswert
d) Inglaterra
e) Brasil
QUESTÃO 31
Um paciente apresenta SSVV – P.A= 90x60 mmHg, T=
37ºC, P= 40 bpm, R= 16 rpm e cianose de extremidades.
O Auxiliar de Enfermagem suspeitará de:
a) Taquipnéia
b) Hipotensão
c) Hiperidrose
d) Arritmia
e) Pneumotórax
QUESTÃO 32
Utilizamos a Posição Ortostática para realização de
exames ortopédicos e neurológicos, onde o cliente é
examinado:
a) Em pé
b) Sentado
c) Deitado com a cabeceira elevada em 45º
d) De lado
e) De frente
QUESTÃO 33
As finalidades do cateterismo vesical são:
I) Eliminação de urina
II) Instilação de medicamentos
III) Irrigação vesical
IV) Promover pressão uretral
V) Promover alimentação do paciente
Há somente uma alternativa verdadeira em:
a) I, II,IV estão corretas
b) II, III, IV estão corretas
c) I, II, III estão corretas
d) II, III, V estão corretas
e) III, I, V estão corretas
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QUESTÃO 34
Quanto ao número de leitos numa unidade hospitalar,
podemos ter:
I) Pequeno porte
( ) 500 leitos
II) Médio porte
( ) 200 a 499 leitos
III) Grande porte
( ) Até 49 leitos
IV) Extra
( ) Acima de 500 leitos
V) Universitário
Somente uma alternativa é correta:
a) II, III, I, IV
b) III, II, IV, I
c) V, III, IV, I
d) II, III, V, IV
e) III, V, IV, II
QUESTÃO 35
São produtos utilizados em curativos, exceto:
a) Óleo de canola
b) Soro fisiológico 0,9%
c) Dersani – Ácidos graxos essenciais
d) Sulfadiazina de prata
e) Soro glicosado 5%

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
QUESTÃO 36
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modo de
organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde
peculiar do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Em
relação à Estratégia Saúde da Família avalie os itens
abaixo.
I.É função da ESF ações de prevenção, enquanto as ações
de cura e tratamento passam a ser responsabilidade da
atenção secundária e terciária.
II.A ESF é destinada ao atendimento da classe de baixa
renda.
III.A Equipe de Saúde da Família deve atuar sem área
definida, pois desta forma pode abranger um número
maior de pessoas.
IV.É função do médico da equipe de saúde da família
participar do processo de territorialização, realizar
cuidados em saúde na unidade de saúde, domicílio e
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espaços comunitários, e realizar atividades de demanda
espontânea e programada.
Marque o item correto.
a) Apenas I está correta
b) Apenas II está correta
c) Apenas IV está correta
d) Apenas I e III estão corretas
e) Apenas II e IV estão corretas
QUESTÃO 37
A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de
Saúde que tem como objetivo, EXCETO.
a) Estimular a implantação de hospitais de alta
complexidade em todos os municípios para garantir a
independência de seu programa de saúde.
b) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal.
c) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos,
possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de
saúde de abrangência regional.
d) Redução das desigualdades no acesso às ações e
serviços de saúde.
e) Garantia de acesso a todos os níveis de complexidade
do sistema de saúde para os usuários de todos os
municípios.
QUESTÃO 38
De acordo com a Política Nacional de Promoção à Saúde
marque o item abaixo que NÃO representa uma ação de
promoção à saúde.
a) Vacinação
b) Alimentação saudável
c) Controle do tabagismo
d) Atividade física
e) Estímulo à cultura de paz
QUESTÃO 39
De acordo com o Plano Nacional da Atenção Básica, é
função da atenção básica, EXCETO.
a) Prevenção de agravos
b) Reabilitação
c) Redução de danos
d) Abordagem biomédica
e) Diagnóstico e tratamento
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QUESTÃO 40
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF foram
criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o
escopo das ações da atenção básica, bem como sua
resolubilidade. Sobre o NASF avalie os itens abaixo.
I.Tem como função realizar apoio matricial às equipes as
quais está vinculado.
II.Faz parte da atenção básica e é de livre acesso para
atendimento individual ou coletivo.
III.Tem como função contribuir para a integralidade do
cuidado aos usuários do SUS, principalmente por
intermédio da ampliação da clínica.
Marque o item correto
a) Apenas I está correto
b) Apenas II está correto
c) Apenas I e II estão corretos
d) Apenas I e III estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos

________________________________
Assinatura do Candidato
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