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INSTRUÇÕES GERAIS
• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
• Este caderno contém as provas objetivas, com 30 questões objetivas, conforme quadro acima.
• Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Responda o caderno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras
correspondentes às respostas assinaladas no caderno
de provas.
• No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos
seus limites e sem rasuras.
• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo
verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

Realização:

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do
pacote de prova, a distribuição do material, a leitura
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora
após o início das provas e poderá levar este caderno
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos
anteriores ao horário estipulado para o seu término.
• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido
tempo adicional para completar o preenchimento.
• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do
cartão resposta pelo último candidato e das assinaturas dos mesmos no relatório de sala.
• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

QUESTÃO 03
Na linguagem verbal da charge acima estão presentes três vírgulas. Sobre esse sinal de pontuação, leia as
afirmações abaixo e marque a alternativa correta.
I. O emprego da vírgula após o vocábulo "contrato" é desnecessária.
II. O emprego da vírgula após a palavra "grana" é inade
quado, pois a ideia seguinte inicia-se pelo conectivo e.
III. O emprego da vírgula após o vocábulo "nós" justifica-se porque ocorreu a elipse de um verbo.
IV. As três vírgulas presentes na fala do interlocutor estão
empregadas adequadamente.
São verdadeiras:

https://www.chargesduke.com.br. Acesso em: 05/09/2018.

QUESTÃO 01
Considerando a leitura das linguagens verbal e visual, pode-se afirmar que a charge de Duke:
A ( ) faz uma severa crítica aos planos de saúde que são
inoperantes no Brasil.
B ( ) deixa implícito que o usuário muitas vezes não tem
ciência do que é a coparticipação em um Plano de
Saúde.
C ( ) retrata a situação de clareza na negociação entre
contratante e o contratado.
D ( ) apenas utiliza uma situação social para fazer humor.
QUESTÃO 02
Sobre o vocábulo "coparticipativo", conforme a
Nova Ortografia da Língua Portuguesa é correto afirmar
que:
A ( ) o vocábulo coparticipativo nunca foi escrito com
hífen.
B ( ) a escrita de coparticipativo admite as duas formas:
com hífen ou sem hífen.
C ( ) o vocábulo coparticipativo deixou de ser grafado
com hífen após o atual acordo ortográfico.
D ( ) O Novo Acordo Ortográfico define que o vocábulo coparticipativo é grafado sem hífen apenas no
Brasil.

A(
B(
C(
D(

I.
II.
I e II.
III e IV.

TEXTO II
"Tenerá era alto, de uma gordura desajeitada de
distrofia glandular, e tinha uma cara enorme de índio tapuia, uma cara vincada e terrosa, de jenipapo maduro.
Vestia-se com extravagância de apalache, andava sério e
lento, apregoando o Correio do Sul ou algum avulso de
propaganda de casa comercial. Afora isso pegava alguns
cobres amestrando cães: ensinava um pobre vira-lata a
sentar, deitar, carregar coisas, seguir as ordens do dono e
até a dançar sobre as patas traseiras."
(BRAGA, Rubem. Lembrança de Tenerá.
IN: Casa dos Braga. Rio de Janeiro: Record,1997.p.83.)

QUESTÃO 04
No trecho: “Vestia-se com extravagância de apalache...” , a colocação pronominal do verbo vestir é classificada como:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

próclise.
ênclise.
mesóclise.
pronome reflexivo.

QUESTÃO 05
Nos fragmentos: ...“tinha uma cara enorme de índio tapuia, uma cara vincada e terrosa, de jenipapo maduro” e “Afora isso pegava alguns cobres amestrando cães...”
estão presentes, respectivamente, as figuras de linguagem:
A(
B(
C(
D(
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)
)
)
)

)
)
)
)

Paradoxo e anacoluto.
Metáfora e metonímia.
Personificação e litote.
Gradação e antítese.
NUTRICIONISTA

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
De acordo com a Organização das Nações Unidas,
cada pessoa necessita de 3,3 m³ de água por mês. Segundo esta recomendação, qual deveria ser o gasto diário de
uma pessoa em litros de água? Considere que 1 mês = 30
dias.
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

110 litros.
112 litros.
114 litros.
116 litros.

QUESTÃO 09
Um conjunto de números possui média aritmética
de 64. Cada número desse conjunto é multiplicado por 2
e em seguida acrescido de 5 unidades. A média aritmética
dos novos números assim obtidos é?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

129.
131.
133.
135.

QUESTÃO 07
Os números da sequência (1, 6, 15, 28,...) são chamados hexagonais. O centésimo número hexagonal é:

QUESTÃO 10
Suponha que o preço p de um determinado produto diminua linearmente a cada ano, do seguinte modo: o
preço original é de 875 reais, em dois anos seu preço passa
a ser de 525 reais, seguindo essa regra, o tempo necessário
para que esse produto não tenha valor algum é?

A(
B(
C(
D(

A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

19600.
19700.
19800.
19900.

)
)
)
)

6.
5.
4.
3.

QUESTÃO 08
Uma ampulheta é a junção de dois cones unidos
pelo vértice, inscritos num mesmo cilindro. A razão entre
o volume da ampulheta e do cilindro é?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

1/5.
1/6.
1/7.
1/8.
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA
DE PALMINÓPOLIS
QUESTÃO 11
Sobre aspectos demográficos do município, analise
o quadro a seguir e indique a afirmação incorreta.

A ( ) Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 3,9% em média ao ano.
B ( ) Em 2000, a população de 60 anos ou mais representava 10,3% da população, enquanto que em
2010 esse grupo representava 15,1% do total da
população municipal.
C ( ) O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, com média de
-3,5% ao ano, o que explica o aumento populacional verificado no período.
D ( ) Crianças e jovens representavam 26,7% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a
954 habitantes, enquanto que em 2010 esse número era de 666.
QUESTÃO 12
Quanto aos índices populacionais e caracterização
econômica da população, é correto afirmar:
A ( ) No Censo de 2010, segundo os dados do IBGE, o
município apresentava uma alta taxa de habitantes
em situação de extrema pobreza, o que explica o
baixo IDHM, de 0,722 (PNUD- Brasil).
B ( ) A população em situação de extrema pobreza, naquele censo, estava distribuída proporcionalmente,
ou seja, 25 por cento na zona rural e 75 por cento
na área urbana, ou seja, na mesma proporção da
distribuição da população total.
C ( ) Levando-se em conta que são consideradas pes
soas em situação de extrema pobreza aquelas com
renda per capita menor que setenta reais, mais de
setenta e cinco por cento dessas pessoas, naquele
censo, tinham mais de dezoito anos.
D ( ) De acordo com os dados daquele censo, pode-se
observar que a extrema pobreza está concentrada
na área urbana, com um índice mais de quatro vezes maior que o da zona rural.
4

QUESTÃO 13
Quanto aos aspectos econômicos do município, é
correto afirmar.
A ( ) Entre 2005 e 2010 o Produto Interno Bruto (PIB)
do município cresceu mais que o do Estado de
Goiás.
B ( ) Segundo os dados do IBGE, referentes a 2010, a
agropecuária responde por mais de 50% do PIB do
município.
C ( ) Embora o valor bruto do PIB do município tenha
crescido no período de 2005 a 2010, a sua participação percentual diminuiu em razão do maior
crescimento do Estado.
D ( ) Quando comparada a taxa de crescimento nominal do PIB por setor econômico, entre o município de Palminópolis e o Estado de Goiás, pode-se
observar a supremacia do município em todos os
setores.
QUESTÃO 14
Quanto às atividades econômicas do município,
marque a afirmação incorreta:
A ( ) O município contava, em 2014, com 259 agricultores familiares cadastrados com DAP o que corresponde a 30% da população rural do município.
B ( ) No período de 2004 a 2010, a administração pública foi o setor com maior volume e empregos formais.
C ( ) Conforme dados do último Censo Demográfico o
município, em agosto de 2010, contava com 1.839
pessoas economicamente ativas, sendo que 1.734
estavam ocupadas e 105 desocupadas.
D ( ) Os servidores públicos representavam mais de
15% do total de pessoas empregadas.
QUESTÃO 15
Quanto aos aspectos hidrográficos do município, é
correto afirmar.
A ( ) O principal rio do município é o Rio Turvo, que
contorna a divisa leste do município e desagua no
Rio dos Bois.
B ( ) Os córregos e rios que cortam ou contornam o
município compõem a bacia hidrográfica do Araguaia.
C ( ) O município participa da Associação dos Municípios do Vale do Rio Turvo (Turvale), que promove
o reflorestamento das margens do rio e o repovoamento das espécies nativas de peixes por meio da
soltura de alevinos no rio.
D ( ) Na divisa com os municípios de São João da Paraúna e Turvânia, o município é contornado pelo
Rio Turvo, considerado importante para a bacia
hidrográfica da região.
NUTRICIONISTA

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Palminópolis, referente as licenças, assinale o item correto.
A ( ) À funcionária poderá ser concedida licença a gestante, de cento e vinte dias.
B ( ) À funcionária ocupante de cargo em comissão não
poderá ser concedida licença a gestante.
C ( ) O funcionário poderá obter licença para tratar de
interesses particulares, a juízo da Administração,
com vencimento.
D ( ) A cada decênio de efetivo exercício prestado na
condição de titular de cargo de provimento efetivo,
o funcionário terá direito a licença-prêmio de três
meses.
QUESTÃO 17
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis, são penas disciplinares:
I – Multa
II – Cassação de aposentadoria ou disponibilidade
III – Demissão
IV – Redução de vencimentos.
Estão corretos os itens:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Apenas I e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 18
De acordo com as proposições do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Palminópolis, assinale a alternativa incorreta.

QUESTÃO 19
De acordo com as disposições da Lei Orgânica do
Município de Palminópolis, assinale a alternativa correta.
A ( ) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais ou Autoridades
equivalentes serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo permitido o acréscimo
de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória.
B ( ) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores titulares de cargos efetivos do Município,
inclusive os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física.
C ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício, os
servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
D ( ) O servidor público estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado,
mediante processo administrativo, ou mediante
procedimento de avaliação periódica, assegurada
ampla defesa em qualquer caso.
QUESTÃO 20
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Município de Palminópolis, assinale a alternativa incorreta.
A ( ) A Mesa da Câmara Municipal do Município é
composta pelo Presidente, Vice-Presidente e dos
1º e 2º Secretários.
B ( ) Os Vereadores são invioláveis no exercício do
mandado e na circunscrição do Município, por
suas opiniões, palavras e votos.
C ( ) Ao Vereador, é vedado, desde a posse, ocupar cargo, função ou emprego, na administração pública
ou indireta do Município.
D ( ) O Vereador poderá licenciar-se para tratar de interesse particular, com remuneração, desde que o
afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por
sessão legislativa.

A ( ) Disponibilidade é o afastamento do funcionário
efetivo ou estável em virtude da extinção do cargo,
de declaração de sua desnecessidade, e mediante
concessão.
B ( ) Salvo disposição constitucional em contrário, o
funcionário será aposentado compulsoriamente,
aos oitenta e cinco anos de idade.
C ( ) Aproveitamento é o retorno ao serviço de funcionário em disponibilidade.
D ( ) Constitui transgressão disciplinar o ato de receber propina, comissões, presentes ou vantagens de
qualquer espécie.

NUTRICIONISTA
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QUESTÃO 21
Os sistemas alimentares envolvem diversos atores,
etapas e processos. Eles são formados pelo meio ambiente, pelas pessoas, pelas instituições de processos por meio
dos quais os produtos alimentícios são produzidos, processados e levados até o consumidor. Os dados recentes
divulgados pela FAO em seu relatório anual sobre a situação de insegurança alimentar no mundo deixam claro
que há um desequilíbrio no nosso sistema alimentar global. Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa
que mais convém:
I - Existem cifras alarmantes sobre desperdício alimentar
no mundo: 1/3 do alimento produzido é perdido ou desperdiçado.
II - Há produção de alimentos suficientes para alimentar
a população mundial de forma saudável e nutritiva, mas
não há distribuição justa e adequada.
III - Os modelos de sustentabilidade degradam o meio
ambiente e ameaçam ecossistemas e a biodiversidade, colocando em risco a população mundial.
IV - A previsão é de que em 2050 não teremos no mundo
recursos naturais necessários para garantir a segurança
alimentar e nutricional, para os 9 bilhões de pessoas estimadas.
Marcar a alternativa que contempla o contexto:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Todas as afirmações estão corretas.
Apenas afirmações I e III estão corretas.
Apenas afirmações II e III estão corretas.
Afirmações I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 22
No Brasil, o Ministério da Saúde tem se preocupado em normalizar a Assistência Pré-Natal (APN), visando melhorar o resultado obstétrico em relação ao peso ao
nascer, assim como à idade gestacional ao nascer, além
de reduzir a incidência de complicações maternas e dos
recém-nascidos. Diversos fatores contribuíram na inadequação do sucesso da APN, entre eles:
I - A escolaridade é a variável que mais se associa à inadequação do pré-natal.
II - A cor da pele e consequente desigualdade racial também influenciam na inadequação da APN.
III - A gravidez na adolescência apresenta risco de receber
APN inadequado cerca de 40% maior que mães adultas.
IV - Mães solteiras possuem 60% mais risco de receber
pré-natal inadequado que aquelas casadas.
Marcar a alternativa que contempla o contexto:
A(
B(
C(
D(
6

)
)
)
)

Todas as afirmações estão corretas.
Apenas afirmações I e III estão corretas.
Apenas afirmações II e III estão corretas.
Afirmações I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 23
O mecanismo de alergia alimentar se inicia na barreira da mucosa intestinal quando esta, por imaturidade
(nos bebês até 6 meses de idade), ou quando agredida
(crianças maiores que sofrem alguma virose ou infecção
bacteriana), sofre algumas alterações. A mucosa conta
tanto com mecanismo de defesa imunológicos como não
imunológicos. Assim podemos afirmar que:
I - A permeabilidade intestinal seletiva e a flora local são
mecanismos de defesa não imunológicos.
II - O resultado da interação do GALT (Gut associated
lymphoi tissues) com o antígeno resulta na formação de
anticorpos, sendo um mecanismo de defesa imunológico
estimulado e mediado por células.
III - As enzimas proteolíticas, o movimento peristáltico
e a digestão intracelular são mecanismos de defesa imunológicos.
IV - A imunidade celular local: mucinas e controle do antígeno são mecanismos de defesa não imunológicos.
Marcar a alternativa que contempla o contexto:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Afirmações I, III e IV estão corretas.
Afirmações I e II estão corretas.
Afirmações I, II e III estão corretas.
Afirmação III está correta.

QUESTÃO 24
Existem muitos compromissos éticos na atenção
à saúde, objetivando fazer o bem às pessoas, evitando
causar danos, respeitando a autonomia do paciente e
buscando uma distribuição justa dos recursos da saúde.
Dentre as alternativas abaixo, marque aquela cuja atitude
ou decisão contempla a responsabilidade ética do profissional de saúde:
A ( ) Um paciente com capacidade funcional parcial,
mas com doença grave em fase terminal, se recusa
a receber nutrição enteral; nesse caso o profissional atende os desejos deste paciente, uma vez que
ele vai falecer independente do tratamento.
B ( ) Um paciente com capacidade funcional parcial,
mas adoentado em fase terminal, se recusa a receber a nutrição adequada; nesse caso o profissional
de saúde deverá investigar acerca dos antecedentes
do paciente, suas metas e seus valores, assegurando
seu bem-estar até o último momento.
C ( ) Os dilemas abundam quando se chegam às decisões de nutrir, ou parar a nutrição, ou retirá-la
completamente. Mas o profissional nutricionista
deverá sempre optar pela nutrição completa do
paciente, independente dos desejos do paciente ou
da fase crítica a qual se encontra.
D ( ) Entre os princípios éticos mais importantes na tomada de decisões pelos profissionais de saúde estão o de preservar a vida e de convencer o paciente
a persistir, a qualquer custo.
NUTRICIONISTA

QUESTÃO 25
A verificação do peso e de outros parâmetros antropométricos ainda é essencial à avaliação nutricional
das crianças. Muitos pais não reconhecem o sobrepeso
em si mesmos ou nas crianças, enquanto profissionais de
saúde frequentemente não reconhecem o peso abaixo do
ideal no exame superficial. O ganho de peso e de altura
na infância e adolescência é fundamental para um crescimento e desenvolvimento normal. Analise as assertivas
abaixo e depois marque a alternativa que confirma aquelas que são verdadeiras:
I - A constituição genética e função endócrina são aspectos importantes que influenciam o crescimento da criança.
II - O peso ao nascer influencia o crescimento durante
o primeiro ano de vida, sendo que desde o nascimento
até os 18 anos de idade, o peso corporal aumenta cerca
de 20 vezes.
III - As moléstias infecciosas recorrentes ou doenças crônicas não afetam o crescimento da criança.
IV - O ambiente global da criança, inclusive uma vida familiar estável, uma comunidade pacífica e uma boa educação, são aspectos importantes que promovem o crescimento saudável da mesma.
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

As afirmações I e II estão corretas.
As afirmações I, II e IV estão corretas.
As afirmações I, III e IV estão corretas.
A afirmação III está correta.

NUTRICIONISTA

QUESTÃO 26
Sobre a Lei Orgânica do Município e Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Palminópolis, promulgada em 5 de abril de 1990, revista e atualizada em
junho/02, consta em seu Título IV, sobre a Ordem Econômica e Social, no capítulo 3, a discriminação sobre as
responsabilidades do município e seus servidores sobre
o quesito Saúde. Neste capítulo fica implícito o papel do
nutricionista na equipe multiprofissional, uma vez que
envolve tanto serviço hospitalar como de saúde pública
da população. Analise as assertivas abaixo e verifique
quais estão de acordo com a Lei:
I - O município mediante uma equipe multiprofissional,
poderá intervir no combate a moléstias específicas, com
exceção das contagiosas e infectocontagiosas;
II - Compete ao município através de seus servidores
multiprofissionais técnicos, promover sempre que possível os serviços de assistência a maternidade e a infância.
III - O Município poderá prestar, em convênio com as
entidades da União e do Estado, assistência médica aos
portadores de doenças infectocontagiosas, tais como, a
hanseníase, a hepatite, a tuberculose e as doenças sexualmente transmissíveis.
IV - Compete ao nutricionista exercer seu papel exclusivamente na elaboração de cardápios e avaliação das
crianças em creches municipais.
Marcar a alternativa que contempla o contexto:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Afirmações I, III e IV estão corretas.
Afirmações I, II e III estão corretas.
Afirmações II e III estão corretas .
Afirmação III está correta.
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QUESTÃO 27
Sobre o planejamento de refeições em UAN, analise
as afirmativas.
I - O receituário padrão ou ficha técnica de preparação
garante o fornecimento das necessidades nutricionais e
energéticas dos clientes.
II - O cardápio é uma ferramenta que inicia o processo
produtivo e serve como instrumento gerencial para a administração da unidade.
III - A partir da elaboração do cardápio, podem ser dimensionados os recursos humanos e materiais, o controle de custos e o planejamento de compras.
IV - A ficha técnica de preparação permite padronização
da qualidade e planejamento das operações e custos da
unidade.
Marcar a alternativa que contempla o contexto:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Afirmações I, II e IV estão corretas.
Afirmações I, III e IV estão corretas.
Afirmações I, II e III estão corretas.
Afirmações II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 28
Sobre a estrutura física e edificação de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), assinale a afirmativa correta.
A ( ) O projeto das instalações deve prever o fluxo
contínuo da produção, de forma que o alimento
processado não seja manipulado próximo ao não
processado, evitando o risco de contaminação
cruzada.
B ( ) As áreas internas e externas devem ser livres de
lixo e focos de salubridade, como objetos em desuso ou estranhos, animais ou outras condições para
proliferação de pragas.
C ( ) O conforto térmico e a renovação do ar devem
ser garantidos com ventilação natural, por meio
de janelas basculantes, distribuídas por todos os
setores da UAN.
D ( ) A direção do fluxo de ar na área de preparação e
distribuição de alimentos deve ser da área limpa
para a suja, com o uso de ventiladores e aparelhos
de ar condicionado devidamente dimensionados
para a manutenção da temperatura ideal.

QUESTÃO 29
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a Resolução RDC nº 216, em setembro
de 2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas
Práticas para Serviços de Alimentação. Esta resolução
aplica-se aos serviços de alimentação que realizam as
atividades de manipulação, preparação, fracionamento,
armazenamento, distribuição, transporte, exposição à
venda e entrega de alimentos preparados ao consumo
(http://e-legis.bvs.br/leisref/public/home.php). Esta Resolução prevê a aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) em serviços de alimentação, a fim de garantir
as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Considerando as definições descritas nessa lei, julgue
as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta:
A ( ) Alimentos preparados: são alimentos manipulados e preparados em serviços de alimentação, expostos à venda, embalados ou não, caracterizados
pelo processo cru na comercialização.
B ( ) Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas é
o mesmo que desinfecção e higienização: consiste num sistema que incorpora ações preventivas e
corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas
urbanas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento.
C ( ) Resíduos e Saneantes são materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e das
demais áreas do serviço de alimentação.
D ( ) É definido que antissepsia é uma operação que
visa a redução de microrganismos presentes na
pele em níveis seguros, durante a lavagem das
mãos com sabonete antisséptico ou por uso de
agente antisséptico após a lavagem e secagem das
mãos.
QUESTÃO 30
O incentivo ao aleitamento materno tem-se tornado cada vez mais importante. A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da
Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde recomenda
a amamentação exclusiva para a criança até a idade de 6
meses, de forma que as equipes de atenção básica devem
estar capacitadas para acolher precocemente a gestante,
garantindo orientação apropriada quanto aos benefícios
da amamentação para mãe, a criança, a família e a sociedade. Além de promover o aleitamento exclusivo até
6 primeiros meses, é primordial que incentive o aleitamento materno até:
A(
B(
C(
D(

8

)
)
)
)

9 meses.
12 meses.
24 meses ou mais.
40 meses ou mais.
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