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Caderno
de Prova
HS1

dezembro

9

16 de dezembro
das 15 às 18 h
3 h de duração*
30 questões

Enfermeiro

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Portugues

5 questões

Contracorrente na internet
Agradeço profundamente aos amigos que este ano
me enviaram por e-mail 45. 512 correntes para serem
repassadas. Graças a elas, tomei algumas atitudes que
mudaram definitivamente a minha vida.
Já não saco dinheiro em caixa eletrônico, pois alguém
vai me ver ali e se aproximar, colando disfarçadamente
em minhas costas um adesivo amarelo e, quando eu
dobrar a esquina, um comparsa dele vai ver o adesivo
e irá atrás de mim, roubando meu dinheiro.
Não como mais hambúrguer, pois é feito com carne
de minhoca, misturada com sebo de boi e corantes.
Nem carne de frango, pois ele foi alterado geneticamente para nascer sem cabeça, bico, penas, mas com
quatro peitos e oito coxas.

(10 questões)
1. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) No primeiro parágrafo há ideia de tempo.
b. ( ) O texto tem caráter irônico, para convencer o
leitor a repassá-la a seus contatos.
c. ( ) Em “pois eles contêm uma substância” há ideia
de condição.
d. ( ) Em “além de nos deixar carecas e desdentados”
há uma justificação.
e. ( ) O último parágrafo inicia com ideia de
finalidade.

2. Leia os períodos abaixo.
1. Esse é o texto que te falei, para mim passar
adiante.
2. É para eu vim ao Balneário Camboriú amanhã?
3. Se eu vier à praia e vir grandes ondas não
entrarei no mar.
4. São muitos os recursos de que ele se valeu
para vencer na vida.
5. Onde você espera chegar, senão estuda nem
trabalha?
6. Foi Marta mesma quem preparou nosso almoço.

Não como mais margarina, porque também tem sebo
de boi e corantes que a ciência desconhece. Nem
manteiga, porque o leite está cheia de produtos químicos que fazem nascer cabelo nas orelhas e no nariz.
Não bebo mais refrigerantes, pois eles contêm uma
substância que corrói nosso estômago, além de nos
deixar carecas e desdentados.
Não como mais frutas, verduras e legumes com agrotóxico, pois o veneno deles destrói os ossos do corpo.
Nem produtos sem agrotóxico, pois estão cheios de
moscas, vermes e pragas do estrume com que foram
plantados.
Se você, como eu, seguir a lista acima, e nos próximos
11 minutos enviar cópia desta corrente para 89.894
conhecidos, estará, como eu, livre do veneno impregnando em toda comida e bebida que existe e terá uma
morte tranquila.

Assinale a alternativa que apresenta todas os períodos
gramaticalmente corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os períodos 1, 2 e 6.
São corretos apenas os períodos 1, 3 e 6.
São corretos apenas os períodos 2, 3 e 5.
São corretos apenas os períodos 2, 4 e 5.
São corretos apenas os períodos 3, 4 e 6.
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3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A palavra hambúrguer é paroxítona, como
agrotóxico, eletrônico, e próximo.
b. ( X ) As palavras cópia e ciência recebem acento
gráfico em obediência à mesma regra
gramatical.
c. ( ) As palavras já, atrás, alguém e também recebem acento gráfico em obediência à mesma
regra gramatical.
d. ( ) Colocando no singular a expressão sublinhada de “pois eles contêm uma substância”,
a forma verbal mantêm conserva o acento
circunflexo.
e. ( ) Em “Agradeço profundamente aos amigos”,
substituindo-se a expressão sublinhada por
amigas teremos Agradeço as amigas.

4. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Está correta a frase “Espero que VSa não interrompeis a corrente”.
b. ( ) Em “que este ano me enviaram” (1o parágrafo)
pode ocorrer ênclise do pronome.
c. ( ) Em “colando disfarçadamente em minhas
costas um adesivo amarelo” (2o parágrafo) a
expressão sublinhada tem como equivalente
o pronome lhe. (colocando-lhe).
d. ( ) Em “ele foi alterado geneticamente” (3o parágrafo) o pronome tem como referente a expressão sublinhada em “Nem carne de frango”.
e. ( X ) A palavra sublinhada, em “que a ciência desconhece” (4o parágrafo), corresponde a um
pronome relativo.

Temas Atuais

5 questões

6. Em 2011 constatou-se em Santa Catarina o primeiro caso autóctone da doença que, no entanto,
não significou o desencadeamento de uma epidemia
como correu em muitos Estados.
Assinale a alternativa que indica a doença a que o
texto se refere.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

HIV
Tifo
Malária
Dengue
Escorbuto

7. Em 2011 a Presidente da República sancionou uma
lei que objetiva a investigação das violações de direitos humanos que ocorreram no período dos governos
militares no Brasil.
Em consequência dessa lei foi criado(a) o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

DOI/ CODI.
Comissão da Verdade.
Tribunal da Revolução.
Comissão das Mães da Praça de Maio.
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos

8. As chamadas políticas neoliberais e a especulação
financeira foram causas de um movimento que, iniciado em setembro de 2011, em Nova York, espalhou-se por muitas outras cidades e países.

5. Assinale a alternativa que apresenta o período
gramaticalmente correto.

Assinale a alternativa que indica o nome pelo qual
ficou conhecido.

a. ( ) Detesto tomar remédio em contagota.
b. ( ) Muitas são as correspondências cujas as mensagens passei adiante.
c. ( X ) Os milhares de correntes que recebi por
e-mail foram logo eliminados.
d. ( ) Mais de um colega do escritório saíram cedo
hoje para ir a praia.
e. ( ) Perdi meu óculos de sol quando me engasguei com um espinho de peixe.

a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

Beatinik
Primavera Árabe
Ocupe Wall Street
Geração Fracassada
Setembro Negro
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9. Examine as possíveis manchetes abaixo:
1. OSAMA BIN LADEN FOI MORTO
NA ARÁBIA SAUDITA
2. OPERAÇÃO MILITAR MATA O TERRORISTA
MAIS PROCURADO DESDE O 11 DE SETEMBRO
3. NUMEROSAS MORTES NO JAPÃO
APÓS DEVASTADOR TERREMOTO
4. FUKUSHIMA:
VAZA REATOR DE USINA NUCLEAR
Assinale a alternativa que indica todas as manchetes
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas as manchetes 1 e 2.
Apenas as manchetes 1 e 4.
Apenas as manchetes 2 e 3.
Apenas as manchetes 2, 3 e 4.
As manchetes 1, 2, 3 e 4.

10. Assinale a alternativa correta, em relação à economia brasileira.
a. ( X ) A inflação, embora as autoridades a julguem
sob controle, tem sofrido altas desde 2011.
b. ( ) O país vivencia, desde 2011, a pior crise econômica da sua história.
c. ( ) O Brasil perdeu, em 2011, o lugar que ocupava
entre as 20 maiores economias do mundo,
passando para o 39° lugar entre os maiores
PIBs do planeta.
d. ( ) A inflação brasileira registrou, de 2011 a 2012,
os mais baixos índices desde a criação do
Plano Real.
e. ( ) Desde a crise econômica de 1930, o país não
enfrentava taxas tão altas de desemprego e
inflação, como as registradas nos últimos anos.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. De acordo com o Calendário Básico de Vacinação
da Criança, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, a
vacina administrada em dose única é:

13. A Lei no 9.236, de 12 de janeiro de 1996 que trata
do planejamento familiar, em seu artigo 13 estabelece
que:

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

(X)
( )
( )
( )
( )

Vacina BCG-ID.
Vacina tríplice viral.
Vacina febre amarela.
Vacina meningocócica C.
Vacina tríplice bacteriana.

b.

c.
12. De acordo com a Política Nacional de Atenção
Básica, são características do processo de trabalho da
atenção básica:
1. defnição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das
equipes.
2. desenvolver ações que priorizem os grupos
de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com
a fnalidade de prevenir o aparecimento ou a
persistência de doenças e danos evitáveis.
3. prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
4. participar do planejamento local de saúde,
assim como do monitoramento e avaliação
das ações na sua equipe, unidade e município,
visando à readequação do processo de trabalho e do planejamento, diante das necessidades, realidade, difculdades e possibilidades
analisadas.
5. apoiar as estratégias de fortalecimento da
gestão local e do controle social.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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d.

e.

) é vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da esterilização
cirúrgica.
( X ) é vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de gravidez para quaisquer
fins.
( ) toda esterilização cirúrgica será objeto de
notificação compulsória à direção do Sistema
Único de Saúde.
( ) é condição para que se realize a esterilização
o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após
a informação a respeito dos riscos da cirurgia,
possíveis efeitos colaterais, dificuldades de
sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.
( ) é vedada a esterilização cirúrgica em mulher
durante os períodos de parto ou aborto,
exceto nos casos de comprovada necessidade,
por cesarianas sucessivas anteriores.

14. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão a classificação da pressão arterial
considerada como normal é de:
a. (
b.
c.
d.
e.

) pressão sistólica (mmHg) < 120 e
pressão diastólica (mmHg) < 80.
( ) pressão sistólica (mmHg) < 125 e
pressão diastólica (mmHg) < 70.
( X ) pressão sistólica (mmHg) < 130 e
pressão diastólica (mmHg) < 85.
( ) pressão sistólica (mmHg) < 130-139 e
pressão diastólica (mmHg) < 85-89.
( ) pressão sistólica (mmHg) < 140-159 e
pressão diastólica (mmHg) < 90-99.
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15. Assinale a alternativa que indica corretamente a
doença metabólica autoimune de caráter multifatorial, caracterizada pelo excesso de glicose no sangue,
devido a alterações no metabolismo normal dos
carboidratos, proteínas e lipídeos, podendo evoluir
com complicações macro e microvasculares, oculares, renais e neurológicas, dentre outras, quando não
manejada de forma adequada.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Aneurisma
Tuberculose
Infecção renal aguda
Diabetes mellitus tipo 1
Diabetes mellitus tipo 2

17. São consideradas doenças relacionadas ao
trabalho:
a. (

b.

c.

d.
16. O enfoque participativo e estratégico do planejamento, no plano geral, é estruturado através de quatro
grandes passos, ou fases, que podem ser recursivas e
não-lineares, mas que representam um sequenciamento lógico da elaboração teórica do planejamento.
São eles:
a. ( ) momento questionador; momento normativo;
momento estratégico e momento operacional
b. ( ) momento explicativo; momento regrador;
momento estratégico e momento tático.
c. ( X ) momento explicativo; momento normativo; momento estratégico e momento
tático-operacional.
d. ( ) momento explicativo; momento normativo; momento estratificado e momento
tático-bélico.
e. ( ) momento questionador; momento normativo; momento apropriado e momento
tático-operacional.

e.

) dermatose ocupacional; intoxicações endógenas; LER/DORT; pneumoconiose; perda
auditiva induzida por radiação; transtornos
mentais; câncer de laringe.
( X ) dermatose ocupacional; intoxicações exógenas; LER/DORT; pneumoconiose; perda auditiva induzida por ruído; transtornos mentais;
câncer ocupacional.
( ) dermatite ocupacional; intoxicações endógenas; LER/DORT; pnemoconiose; perda auditiva
induzida por ruído; transtornos mentais; câncer ocupacional.
( ) dermatose ocupacional; intoxicações exógenas; LER; pneumonia; perda auditiva induzida
por radiação; transtornos mentais; câncer
ocupacional.
( ) dermatite ocupacional; intoxicações exógenas;
LER/DORT; pneumoia; perda auditiva induzida
por gases; transtornos mentais comuns; câncer
de laringe.

18. O significa a sigla SINAN?
a. (
b. (

) Sistema Informação de Nascidos Vivos.
) Sistema de Informação Nacional de
notificação.
c. ( ) Sistema de Informação sobre os Nascidos
Notificados.
d. ( X ) Sistema de Informação de Agravos de
Notificação.
e. ( ) Sistema de Informação de notificação referente a Agência Nacional de Saúde.
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19. São consideradas doenças de notificação
compulsória:
a. ( X ) cólera, dengue, poliomielite, rubéola, sarampo
e doença de Creutzfeldt-Jacob.
b. ( ) cólera, dengue, poliomielite, rubéola, sarampo
e hipertensão
c. ( ) cólera, diabetes, poliomielite, rubéola,
sarampo e doença de Creutzfeldt-Jacob
d. ( ) cólera, dengue, poliomielite, rubéola, sarampo
e diabetes
e. ( ) hipertensão, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e doença de Creutzfeldt-Jacob.

20. A Parada Cardíaca (PC) é definida como a cessação súbita da atividade ventricular e circulação sistêmica em indivíduos com expectativa de restauração
da função cardiopulmonar e cerebral. O diagnóstico
do mecanismo de PC exige monitoração do ritmo cardíaco e permite adequar o tratamento com melhora
das condições de sobrevida do indivíduo.

21. A insulina é um medicamento essencial para o
tratamento do diabetes tipo I, contudo requer alguns
cuidados para sua conservação e aplicação.
Dentre as alternativas abaixo, assinale a incorreta.
a. ( ) Lavar bem as mãos com água e sabão.
b. ( X ) Conservar a insulina em temperatura abaixo
de 2°C.
c. ( ) Limpar a tampa do frasco, usando algodão
com álcool.
d. ( ) Fazer rodízio no local da aplicação, para não
causar lipodistrofia no local.
e. ( ) Não usar a insulina, se observar alteração na
cor ou na consistência do líquido.

22. A principal relevância da identificação e controle
da Hipertensão Arterial Sistêmica reside na redução
das suas complicações, tais como:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifique os mecanismos de parada cardíaca na
relação abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

fibrilação ventricular
taquicardia ventricular sem pulso
atividade elétrica sem pulso
assistolia
fibrilação atrial

Assinale a alternativa que indica todas os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.

doença cérebro vascular.
doença arterial coronariana.
doença respiratória.
doença renal crônica.
doença infecciosa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

23. A sífilis congênita é resultado da infecção do feto
pelo Treponema pallidum, bactéria causadora da sífilis.
Essa infecção se dá através da placenta de uma mulher
grávida que esteja infectada pela sífilis.
Os problemas de saúde que o feto pode apresentar,
em decorrência da sífilis congênita, são:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

resfriado, cólicas.
verminose, diarréia.
Tétano, tuberculose.
fibromialgia, distrofias.
surdez, retardo mental.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

24. A Norma Regulamentadora no 32 estabelece as
diretrizes básicas para a implementação de medidas
de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores
dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde
em geral.
Segundo essa mesma norma, o que significa a sigla
PPRA?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Programa de Prevenção de Riscos Audíveis
Progama de Práticas contra Riscos Audíveis
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
Programa de Práticas contra Riscos Ambientais
Programa de Proteção de Recursos Ambientais

25. O que significa a sigla Sisprenatal?
a. ( ) Sistema de Informação do Pré-Natal
b. ( ) Sistema de Informação do Programa de
Humanização no Parto
c. ( ) Sistema de Informação do Programa Pré-Natal
e Puerpério
d. ( X ) Sistema de Informação do Programa de
Humanização no Pré-Natal e Nascimento
e. ( ) Sistema de Informação do Pré-Natal e
Nascimento

26. Um paciente está necessitando de reposição
hídrica e foi prescrito um volume de 2000 ml de soro
glicosado, a 5%, para ser ministrado em 12 horas.

27. Que vacina do Calendário Básico de Vacinação
da Criança, disponibilizado pelo Ministério da Saúde,
evita as doenças pneumonia, otite, meningite e outras
doenças causadas pelo Pneumococo?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Vacina pneumocócica 10 (conjungada)
Vacina meningocócica C (conjugada)
Vacina tríplice bacteriana
Vacina oral poliomielite
Vacina tríplice viral

28. O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A defnição de prioridades deve ser estabelecida
por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou
municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem
ser agregadas às prioridades nacionais, conforme
pactuação local. Os estados/região/município devem
pactuar as ações necessárias para o alcance das metas
e dos objetivos propostos.
São consideradas prioridades a serem pactuadas:
a. (
b. (
c. (

) saúde do homem; zoonoses.
) saúde do indígena; controle do tabagismo
) controle do câncer de colo de útero, de mama
e de garganta.
d. ( ) saúde do adulto; redução da morbidade
infantil e materna.
e. ( X ) saúde do idoso; controle do câncer de colo
de útero e de mama; redução da mortalidade
infantil e materna.

A quantidade de gotas que devem correr por minuto
será de aproximadamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

14 gotas/minuto.
28 gotas/minuto.
36 gotas/minuto.
48 gotas/minuto.
56 gotas/minuto.
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29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
A Política Nacional de Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:
( ) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada
e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos
determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o
princípio da equidade.
( ) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados
como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo
a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de
mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas
as pessoas que procuram os seus serviços, de modo universal e sem diferenciações excludentes. O serviço
de saúde deve se organizar para assumir sua função central de acolher, escutar e oferecer uma resposta
positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população e/ou de minorar danos
e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros
pontos de atenção da rede. A proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e
resolutividade são fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção.
( ) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. A adscrição
dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profssionais/equipes, com
o objetivo de ser referência para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, consiste na construção de relações
de afetividade e confança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o aprofundamento do
processo de corresponsabilização pela saúde, construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um
potencial terapêutico. A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação clínica, com
construção de vínculo e responsabilização entre profssionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida dos usuários,
ajustando condutas quando necessário, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do cuidado.
( ) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda
espontânea; articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a esses fns e à
ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de forma multiprofssional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede
de atenção. A presença de diferentes formações profssionais, assim como um alto grau de articulação entre
os profssionais, é essencial, de forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar
um processo interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de competência profssionais específcos
vão enriquecendo o campo comum de competências, ampliando, assim, a capacidade de cuidado de toda a
equipe. Essa organização pressupõe o deslocamento do processo de trabalho centrado em procedimentos,
profssionais para um processo centrado no usuário, em que o cuidado do usuário é o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científca.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–V–F
V–V–F–F
F–V–V–V
F–F–V–V
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30. O Decreto no 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080/90, defne que
“o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de
entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada”.
Nesse sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções, para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde.
Em relação ao exposto, relacione as colunas 1 e 2.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Ser base
Ser resolutiva
Coordenar o cuidado
Ordenar as Redes

Coluna 2
(

(

(

(

) Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar
e organizar o fuxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS. Atuar como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo
cuidado dos usuários, por meio de uma relação horizontal, contínua e integrada, com
o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articular também
as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais.
Para isso, é necessário incorporar ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado,
tais como: gestão das listas de espera (encaminhamentos para consultas especializadas, procedimentos e exames), prontuário eletrônico em rede, protocolos de atenção
organizados sob a lógica de linhas de cuidado, discussão e análise de casos traçadores,
eventos-sentinela e incidentes críticos, entre outros. As práticas de regulação realizadas
na atenção básica devem ser articuladas com os processos regulatórios realizados em
outros espaços da rede, de modo a permitir, ao mesmo tempo, a qualidade da microrregulação realizada pelos profssionais da atenção básica e o acesso a outros pontos de
atenção nas condições e no tempo adequado, com equidade.
) Identifcar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada
capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas,
na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
) Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de atenção, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.
) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–3–4
2–3–4–1
3–2–4–1
4–3–1–2
4–3–2–1
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