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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP  

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA – SP  – AUXILIAR DE ENFERMAGEM .  
 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25        

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Legislação 
Conhecimento Específico 
 

10 
5 

10 

Total de questões  25 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto e responda às questões de 1 a 10. 

 
Defensoria e OAB condenam „fichamento‟ de moradores no RJ 

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de 
Janeiro e a Defensoria Pública no estado manifestaram-se 
contra o “fichamento” de moradores de comunidades 
fluminenses por militares durante 
a intervenção na segurança pública. O procedimento, sob 
argumento de checagem de antecedentes criminais, foi 
realizado nesta sexta-feira (23) em operação na Vila 
Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Para as 
entidades, a medida viola a Constituição. Segundo as 
Forças Armadas, a iniciativa é legal e rotineira. 

Os moradores, apesar de se mostrarem favoráveis 
à intervenção federal na segurança do Rio, em vigor há uma 
semana, deixaram de sair para trabalhar por se sentirem 
acuados pela medida. Parte dos que passaram pelo 
“cadastro” dos militares ficou contrariada. “O clima está 
muito estranho. Muita gente não saiu de casa. Nas zonas 
ricas nem poriam um tanque na porta. Estamos vivendo 
uma incerteza. Ninguém quer ser confundido com um 
traficante”, disse outro rapaz. “O soldado faz a foto com o 
próprio celular dele”. 

“Apoiamos a intervenção, mas estamos assustados. 
O que esperar? O que vem depois disso? Então somos 
todos suspeitos? Se eu saio para comprar pão tenho que 
passar por isso?”, revoltou-se um rapaz, que falou com o 
jornal O Estado de S. Paulo posteriormente, pelo telefone, 
sob a garantia do anonimato. “É muita humilhação. Mas 
aqui é favela, eles acham que podem tudo. Quero ver fazer 
isso na zona sul”, lamentou. 

A Defensoria Pública do Estado irá pedir 
explicações às Forças Armadas. O órgão afirma que 
ninguém deve ser submetido à identificação criminal se 
estiver portando a carteira de identidade. “A abordagem 
pessoal por qualquer agente de segurança só é permitida 
quando há razões concretas e objetivas para a suspeita de 
que o indivíduo esteja portando bem ilícito ou praticando 
algum delito”, diz o defensor público-geral do RJ, André 
Castro. 
Fonte: https://veja.abril.com.br/brasil/defensoria-e-oab-condenam-
fichamento-de-moradores-no-rj/ 

1) Nos parágrafos 1 e 2, o autor do texto usa 
respectivamente as palavras “fichamento” e “cadastro”. 
Quanto ao uso de tais termos entre aspas, pode-se 
afirmar que o mais provável é que o autor 
a) Faz uso dos termos pois todos os moradores da 
comunidade são suspeitos de tráfico.  
b) Deseja aproximar o termo “fichar”, próprio da linguagem 
policial, do termo “cadastro”, usado pelas Forças Armadas 
na intervenção.  
c) Usa os termos como antônimos, já que o primeiro diz 
respeito ao fichamento policial e o segundo apenas ao 
simples cadastro dos moradores.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2)  O termo “acuados”, usado no 2º parágrafo do texto, 
expressa como os moradores sentem-se com a ação do 
governo no local, e é classificado gramaticalmente 
como uma 
a) Pronome. 
b) Verbo.  
c) Adjetivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
3) No discurso “Apoiamos a intervenção, mas estamos 
assustados. O que esperar? O que vem depois disso? 
Então somos todos suspeitos? Se eu saio para comprar 
pão tenho que passar por isso?”, o pronome em 
destaque refere-se 
a) Ao fato de o sujeito não saber o que acontecerá depois.  
b) À garantia de anonimato na entrevista.  
c) Ao “cadastro” realizado pelas forças de segurança do 
estado. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 
a) A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, 
a Defensoria Pública no estado e as Forças Armadas têm a 
mesma opinião a respeito da operação na Vila Kennedy.  
b) A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro e 
a Defensoria Pública no estado divergem das Forças 
Armadas quanto à operação na Vila Kennedy.  
c) A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro não 
concorda com a operação na Vila Kennedy, mas a 
Defensoria Pública no estado e as Forças Armadas são 
favoráveis.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Quanto ao gênero discursivo do texto lido, é 
CORRETO afirmar que trata-se de uma notícia. Nesse 
sentido, fazem parte de sua lide os seguintes 
elementos:  
a) O que aconteceu, porque aconteceu, para que 
aconteceu, onde aconteceu.  
b) O que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, 
com quem aconteceu.  
c) Quem realizou a ação, qual ação foi realizada, porque a 
ação foi realizada.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No título da notícia, “Defensoria e OAB condenam 
„fichamento‟ de moradores no RJ”, os termos 
sublinhados são classificados como  
a) Complemento nominal.  
b) Adjunto adverbial.  
c) Objeto direto.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Na frase “Apoiamos a intervenção, mas estamos 
assustados”, retirada do 3º parágrafo do texto,  
a) A primeira é uma Oração Coordenada Assindética e a 
segunda uma Oração Coordenada Sindética Adversativa.  
b) A primeira é uma Oração Principal e a segunda uma 
Oração Subordinada Substantiva.  
c) A primeira é uma Oração Principal e a segunda uma 
Oração Subordinada Adjetiva. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Na oração “O que esperar?”, 3º parágrafo, o verbo é 
classificado como: 
a) Apenas intransitivo.  
b) Apenas transitivo. 
c) Verbo transitivo e intransitivo.    
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Na frase “Parte dos que passaram pelo “cadastro” 
dos militares ficou contrariada”, 2º parágrafo, o verbo 
sublinhado está : 
a) Grafado incorretamente, pois concorda com “parte dos 
que”, portanto, deveria estar no plural.  

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/intervencao/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/seguranca-publica/
https://veja.abril.com.br/brasil/defensoria-e-oab-condenam-fichamento-de-moradores-no-rj/
https://veja.abril.com.br/brasil/defensoria-e-oab-condenam-fichamento-de-moradores-no-rj/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro/
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b) Grafado incorretamente, pois deveria concordar com o 
verbo “passaram”, que está no plural.  
c) Concordando com o sujeito “militares”.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) O uso das vírgulas em “(...) posteriormente, pelo 
telefone, sob a garantia do anonimato”, 3º parágrafo, 
justifica-se  
a) Por isolar uma expressão explicativa.  
b) Por indicar o zeugma.  
c) Porque isola um advérbio.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
LEGISLAÇAO 

 
11) De acordo com a  Lei complementar municipal nº. 
4.457, de 03 de novembro de 2014 Código de Postura do 
município de Lucélia SP . Assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Os terrenos, edificados ou não, situados nas áreas 
urbana e de expansão urbana do Município deverão ser, 
obrigatoriamente, mantidos limpos, capinados e isentos de 
quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à coletividade.  
b)  A limpeza de terrenos, inclusive capinação, deverá ser 
realizada sempre que a vegetação atingir no máximo 20 
centímetros de altura.  
c) Nos terrenos referidos no presente artigo não será 
permitido conservar fossas abertas, escombros e 
construções inabitáveis. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) De acordo com a Lei complementar municipal nº. 
4.457, de 03 de novembro de 2014 Código de Postura do 
município de Lucélia SP . Artigo 35 Complete a lacuna 
abaixo: 
O proprietário de imóvel, edificado ou não, localizado 
em via ou logradouro público, dotado de qualquer tipo 
de pavimentação ou guias e sarjeteamento, fica 
obrigado a construir muros e passeio, bem como 
promover as medidas de reparo e manutenção, 
obedecidos os seguintes prazos, a partir da notificação: 
a) _________ dias para construção; b) 30 (trinta) dias 
para reconstrução e reparos. 
a) 60 (sessenta) 
b) 90 (noventa) 
c) 80 (oitenta) 
d) Nenhuma das alternativas 
 
13) Conforme a Lei complementar municipal nº. 4.457, 
de 03 de novembro de 2014 . Código de Postura do 
município de Lucélia SP . Artigo 97 - Poderão ser 
comercializados em feira livre: 
 I - gêneros alimentícios. 
 II - flores, plantas ornamentais e pequenos acessórios 
para jardinagem. 
III - confecções e artefatos de uso pessoal e doméstico;  
IV - artesanato. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) I, II e III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) De acordo com a Lei 8080 de 19 de setembro 1990, 
art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete:II - participar na formulação e na 
implementação das políticas: 

Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) de controle das agressões ao meio ambiente; 
b) de saneamento básico; e 
c) de redes integradas de assistência de alta complexidade; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Conforme a lei 8080  Art. 17. À direção estadual do 
Sistema Único de Saúde (SUS) compete:IV - coordenar 
e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 
Assinale a alternativa INCORRETA 
a) de vigilância epidemiológica 
b) de vigilância sanitária 
c) de alimentação e nutrição 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

CONHECIMENTO ESPECIFICO 

 
16)A enfermagem tem sido uma profissão que se 
desenvolveu inserida em um grupo de trabalho 
denominado equipe de saúde, que é composta por 
diversos profissionais, e vem elaborando sua 
identidade profissional. Com a delegação de funções, 
formou-se uma equipe própria de enfermagem que tem 
uma divisão técnica e social caracterizando-se em 
ações desenvolvidas pelos enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem Assinale a alternativa 
CORRETA correspondente aos conceitos, objetivos, 
categorias e atribuições da Enfermagem. 
a) Atualmente, reconhecem-se duas categorias profissionais 
em enfermagem – enfermeiros, técnicos e auxiliares, com 
suas capacitações técnicas .  
b)O profissional de enfermagem tem o dever de conhecer 
suas atribuições de acordo com sua categoria profissional e 
realizar condutas e procedimentos de sua competência, 
desde que, adequadamente preparados e com condições 
para isso.  
c) O Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 que 
regulamenta a Lei nº 7.398, de 25 de junho de 1986, dispõe 
sobre o exercício da Enfermagem.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) A Anatomia e a Fisiologia Humana são áreas de 
estudos relacionadas intimamente.  A Anatomia é a 
ciência que estuda a estrutura e forma dos corpos. A 
Fisiologia é a ciência que estuda a função dos 
organismos vivos. Com base nos conhecimentos da 
Anatomia e Fisiologia Humana, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) O corpo Humano pode ser estudado em sete níveis 
estruturais, sendo um deles o Organelo que é a estrutura de 
pequenas dimensões, constituinte da célula que apresenta 
uma ou mais funções.  
b) Mesentérios são constituídos por uma camada de 
peritoneu aderente. Tem como função segurar os órgãos 
abdominais à parede posterior da cavidade abdominal e 
proporcionam uma via para vasos sanguíneos, linfáticos e 
nervos alcançarem os órgãos.  
c) O tecido Epitelial e o Conjuntivo são os que apresentam 
formas mais diversas, são, pois classificados de acordo com 
a estrutura, forma das células e na relação entre a célula e o 
material que constitui a matriz intracelular.  
d) As Glândulas Endócrinas apresentam canal de excreção 
e são maioritariamente multicelulares.  
 
18) Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em 
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que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá 
outras providências. O Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN), no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de 
julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado 
pela Resolução COFEN nº 242, de 31 de agosto de 2000. 
Assinale a alternativa CORRETA relacionada à 
Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
a)Art. 2º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 
modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional 
de Enfermagem.  
b)Art. 3º O Processo de Enfermagem deve estar baseado 
num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o 
estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o 
planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e 
que forneça a base para a avaliação dos resultados de 
enfermagem alcançados.  
c)Art. 5º Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 
08 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe à 
liderança na execução e avaliação do Processo de 
Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de 
enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o 
diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e doença, bem como a 
prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a 
serem realizadas, em face de essas respostas.  
d)Nenhuma das alternativas.  
 
19)Nas regiões de clima quente, como é em geral o 
clima da maior-parte e do Brasil, onde o serviço de 
saneamento deixa muito a desejar, a Febre Tifoide 
apresenta-se e sob a forma endêmica a e epidêmica, 
com grandes prejuízos socioeconômicos para a nação. 
Assinale a alternativa CORRETA correspondente á 
Febre Tifoide. 
a)A temperatura ideal par a sua sobrevivência está entre 36 
e 37° C, ma s em estado latente resiste à temperatura de 
4°C, durante meses (gelo). O bacilo tífico é inativo do pelo 
calor a 46°C e destruído ao s 56°C em 60 minutos, porém, à 
temperatura de 100°C, é exterminado em 15 minutos.  
b)No leite cru prolifera alterando a cor, gosto ou coagulá-lo; 
nos subprodutos do leite, queijo e manteiga, pode viver 
meses, nas amostras de água contaminadas de duas a três 
semanas.  
c)O período de incubação da moléstia é em média de 7 a 10 
dias, podendo, em alguns casos, atingir 30 dias. Este 
período de incubação é assintomático.  
d)O paciente queixa-se de sensação de fadiga geral, que 
cada dia se acentua mais. Apresenta cefaleia frontal 
incomodativa e persistente, ligeiras a dores abdominais à 
apalpação, anorexia, insônia, sensação de náuseas e às 
vezes vômitos. Pode ocorrer também na maioria dos casos, 
o período de oscilações adjacentes.  
 
20) Puerpério, sobreparto e pós-parto, são um período 
cronologicamente variável, de âmbito impreciso, 
durante o qual se desenrolam todas as manifestações 
involutivas e de recuperação da genitália materna 
ocorridas após o parto. As transformações que se 
iniciam no puerpério, com a finalidade de restabelecer o 
organismo da mulher á situação não gravídica, ocorrem 
não somente nos aspectos endócrinos e genitais, mas 
no seu todo. É de extrema importância o conhecimento 
do(a) Enfermeiro(a) das manifestações desses períodos 

pós-parto na mulher. Desta forma, assinale a alternativa 
CORRETA correspondente ao tema citado. 
a) A  involução uterina ocorre após a dequitação da 
placenta, o corpo uterino forma um “Tumor” muscular duro, 
cujo ápice fica entre o umbigo e sínfise púbica. Nos dias 
seguintes, diminui rapidamente de tamanho, de modo que 
no 15.º dia, já não da mais para se palpar o útero acima da 
sínfise púbica, o que algumas vezes pode ocasionar cólicas.  
b) A Recuperação Genital é a separação da placenta ocorre 
na porção interna da camada esponjosa da decídua. A 
maior parte deste tecido que resta é eliminado e a porção 
remanescente que contem os fundos das glândulas, se 
diferencia dentro de 2 a 3 dias após o parto.  
c) Uma das classificações dos Lóquios é o Alvo, onde aos 
poucos se tornam brancos e serosos.  
d) O Assoalho Pélvico embora a musculatura desta região 
readquira seu tônus normal, devido às lacerações, 
principalmente dos músculos elevadores do ânus pode 
permanecer frouxa as distopias uterinas, vaginais e anal.   
 
21) O Ministério da Saúde afirma que “acompanhar o 
crescimento e o desenvolvimento da criança e do 
adolescente é dever do Estado e direito da população, o 
que tem sido recomendado pelas organizações 
mundiais como um compromisso universal a ser 
seguido por todos os países”. Cumprindo tal 
determinação, desde 1984, o Ministério da Saúde 
determinou que fazê-lo constitui uma das cinco ações 
básicas da assistência à saúde da população infantil. 
Assinale a alternativa CORRETA nas contribuições do 
enfermeiro no crescimento e desenvolvimento infantil. 
a)O Ministério da Saúde recomenda uma visita domiciliar na 
segunda semana após a alta do bebê. Caso o RN tenha 
sido classificado como de risco, a visita deverá acontecer 
nos primeiros cinco dias após a alta.  
b)A prioridade da atenção à criança até cinco anos, prevista 
na Rede Cegonha, veio se somar ao recente lançamento 
pelo governo federal do “Brasil Carinhoso”, um conjunto de 
ações interministeriais, envolvendo saúde, educação, 
assistência social pela Primeira Infância Brasileira. A 
proposta é a proteção e o fomento ao desenvolvimento 
integral da criança neste período crítico e sensível da 
primeira infância.  
c)Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o 
profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à 
saúde da criança. As crianças menores de três meses 
podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por 
infecções bacterianas graves.  
d) O aleitamento materno ausente ou não exclusivo, 
gestação gemelar, malformação congênita, mais do que três 
filhos morando juntos, ausência de pré-natal, problemas 
familiares e socioeconômicos que interfiram na saúde da 
criança, problemas específicos da criança que interfiram na 
sua saúde, não realização de vacinas, identificação de 
atraso no desenvolvimento  e suspeita ou evidência de 
violência são caracterizados como situações de 
vulnerabilidade.  
 
22)O câncer infantil era considerado uma doença aguda 
com mau prognóstico. Atualmente, apresenta grande 
possibilidade de cura, com potencial aumento de 
sobrevida em aproximadamente 70% dos casos. Esse 
progresso se deu pela sofisticação dos estudos 
clínicos, da tecnologia de ponta e pelo atendimento 
multidisciplinar prestado a estas crianças com foco na 
humanização da assistência e preocupação da equipe 
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com o paciente e sua família. Assinale a alternativa 
CORRETA sobre Oncologia Pediátrica. 
a) Em pediatria, o cuidado inicial é definido como um 
programa organizado, voltado para a criança com vida 
limitada devido a uma doença atual. Este se torna eficaz 
com o controle dos sintomas e quando é fornecido apoio 
psicológico e espiritual para o paciente e suporte para a 
família na tomada de decisões.  
b) A assistência em oncologia desenvolve-se pelo cuidado 
preventivo, curativo e paliativo. Em relação à prevenção 
primária a detecção precoce é a principal estratégia, pois, 
quando o diagnóstico é feito em fases iniciais, permite um 
tratamento menos agressivo e mais efetivo, com maiores 
possibilidades de cura e menores sequelas da doença ou do 
tratamento. Na prevenção secundária não existem medidas 
efetivas para impedir o desenvolvimento de câncer na faixa 
etária pediátrica.  
c) O tratamento especializado é de acordo com o 
metabolismo da criança e não a biologia tumoral como que 
é realizado em adultos.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23)Atualmente entre os inúmeros termos que permeiam 
a saúde da sociedade como um todo podemos citar a 
saúde pública e a saúde coletiva como os termos mais 
recorrentes, a seguir especificaremos as suas 
diferenciais conceituais. Assinale a alternativa 
CORRETA referente á Saúde Pública e a Saúde Coletiva. 
a)O conceito de saúde coletiva surgiu para designar os 
novos conteúdos e projeções da disciplina que resultou do 
movimento sanitarista latino-americano e da corrente da 
reforma sanitária no Brasil.  
b)Saúde pública diz respeito somente o tratamento de 
doenças, e a tentativa de assegurar que o indivíduo tenha, 
dentro da comunidade, um padrão de vida que lhe assegure 
a manutenção da saúde.  
c)A prática da saúde pública requer do profissional uma 
atitude que vai além da observação, diagnóstico e 
prescrição de tratamento ao paciente, este como indivíduo 
isolado.  
d)Na saúde coletiva, as mudanças são localizadas e 
graduais, de acordo com as possibilidades do Estado. Já na 
saúde pública, as mudanças devem ser radicais, de acordo 
com a necessidade da comunidade, e resultantes de um 
embate entre Estado e sociedade.  
 
24) Doença de notificação obrigatória ou doença de 
notificação compulsória é qualquer doença que a lei 
exija que sua ocorrência seja comunicada às 
autoridades de saúde pública. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS), por meio da International Health 
Regulations, exige que algumas doenças lhes sejam 
comunicada de modo a poder cumprir o seu papel de 
vigilância e aconselhamento global. Assinale a 
alternativa CORRETA sobre a Notificação Compulsória. 
a) A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2008, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, alterada pela Lei nº 12.461, de 
26 de julho de 2011, que determina a notificação 
compulsória dos atos de violência praticados contra o idoso 
atendido em estabelecimentos de saúde públicos ou 
privados.  
b)A Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1980, que dispõe 
sobre a organização das ações de Vigilância 
Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de 
Imunizações, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças, e dá outras providências.  

c)É de Notificação Compulsória qualquer dano à integridade 
física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias 
nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias 
químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de 
violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e 
lesão autoprovocada.  
d)Notificação compulsória imediata (NCI) é notificação 
compulsória realizada em até 48 horas, a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento 
de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível.  
 
25)O Programa Nacional de Imunizações tem avançado 
ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida 
à população com a prevenção de doenças. Tal como 
ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário 
Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as 
crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, 
gestantes e povos indígenas. O Programa Nacional de 
Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, 
ofertando 45 diferentes imunobiológicos. Sobre o 
calendário de vacinação assinale a alternativa 
CORRETA. 
a)BCG (Bacilo Calmette-Guerin) previne as formas graves 
da Tuberculose, uma doença infectocontagiosa causada 
pelo Mycobacterium bovis ou pelo Bacilo de Koch. Ela ataca 
mais comumente os pulmões, mas pode também causar 
infecções nos ossos, rins e meninges (as membranas que 
envolvem o cérebro). É aplicada após ás 48 horas de vida.  
b)A vacina antitetânica, também denominada como texóide 
tetânico (TT) está indicada para crianças acima de dez anos 
de idade.  
c)A vacina tríplice viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba) foi 
implantada gradativamente entre os anos de 1992 até o 
ano 2000. A faixa etária estabelecida foi de 1 a 11 anos de 
idade, que se mantém até a presente data.  
d)Nenhuma das alternativas.  
 
 


