ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

VISITADOR

Nome do Candidato: ______________________________
Número de Inscrição: ______________

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões e se o mesmo corresponde ao cargo
pretendido. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E,
sendo apenas 1 (uma) resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de
respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos
do início da aplicação e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os dois
últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo presenciar e assinar
a ata de lacre das provas.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são
parte integrante da prova.
5. Neste caderno de provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 01/03/2015 no site www.legalleconcursos.com.br.
7. O candidato pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.

LÍNGUA PORTUGUESA
01. A palavra “sossego” possui:
(A) 7 letras, 7 fonemas.
(B) 7 letras, 6 fonemas.
(C) 7 letras, 8 fonemas.
(D) 7 letras, 1 fonema.
(E) 6 letras, 7 fonemas.

02. É acentuada pela mesma regra da palavra
“recebê-lo”:

05. Assinale a alternativa em que a preposição
“EM” dá ideia de tempo.
(A) Estava em casa.
(B) Viajou em um ônibus confortável.
(C) Saiu em retirada.
(D) Estudava mais em período de férias.
(E) Em sua turma, sente-se mais à vontade.

06. É exemplo de conjunção concessiva:
(A) conquanto.

(A) amém.

(B) não obstante.

(B) dá-lo.

(C) no entanto.

(C) saída.

(D) tanto quanto.

(D) município.

(E) todavia.

(E) jóquei.

03. São classes de palavras variáveis:

07. Assinale a alternativa em que a palavra foi
grafada corretamente, conforme a norma culta
da língua portuguesa:

(A) adjetivo e preposição.

(A) municipe.

(B) advérbio e conjunção.

(B) crisânteno.

(C) pronome e advérbio.

(C) asesoria.

(D) interjeição e preposição.

(D) cóccix.

(E) substantivo e artigo.

(E) eceto.

04. Assinale a alternativa que apresenta um
verbo conjugado no mesmo tempo e modo do
verbo “estivesse”.

08. A vírgula na frase “Alunos, estudem muito!”
foi usada para:

(A) cantava.
(B) sairia.
(C) fosse.
(D) era.
(E) faça.

(A) Isolar o aposto.
(B) Isolar a interlocução.
(C) Marcar o deslocamento do Adjunto Adverbial.
(D) Introduzir uma enumeração.
(E) Enfatizar a palavra “Alunos”.

09. Assinale
ambiguidade.

a

alternativa

que

apresenta

(C) 17h20min.
(D) 17h25min.

(A) Ângela comunicou a Joaquim com tristeza a
morte de sua irmã.
(B) O coordenador cumpre seus horários.
(C) O arquiteto reformou a sua casa.
(D) O aluno nunca falta às suas aulas.
(E) A lei na qual se baseou era atualizada.

(E) 17h30min.

12. Fui ao posto de combustível abastecer o
tanque do automóvel. E para encher o tanque
foram colocados exatamente 21 litros. Para
facilitar o troco, paguei com uma nota de R$
100,00 e R$ 0,45. Qual foi o meu troco, sendo
que o litro da gasolina custa R$ 3,45:
(A) R$ 27,00.

10. Quanto ao gênero, o texto abaixo se
classifica como:

(B) R$ 27,55.
(C) R$ 27,65.
(D) R$ 27,75.
(E) R$ 27,85.

13. Minha tia disse que, daqui a 4 anos, a idade
dela será o triplo da idade que ela tinha 26 anos
atrás. Qual a idade dela?
(A) 30 anos.
(B) 32 anos.
(C) 35 anos.
Disponível em:
<http://www.abi.org.br/cartunistas-rendemhomenagens-as-vitimas-do-atentado-a-charliehebdo/> Acesso em: 20/02/2015.
(A) carta do leitor.

(D) 41 anos.
(E) 43 anos.

(C) artigo de opinião.

14. A diária do estacionamento do centro da
cidade vai ter um aumento de R$ 3,60 que
representa 18% do seu preço. Qual será o novo
preço do estacionamento?

(D) charge.

(A) R$ 18,00.

(B) história em quadrinhos.

(B) R$ 19,00.

(E) tira.

(C) R$ 20,00.
(D) R$ 22,00.
MATEMÁTICA
11. Devido ao racionamento de água, esta
semana cada funcionário trabalhará apenas um
turno de 5h45 min. Se meu turno começará às
11h25 min. A que horas o meu turno terminará?

(E) R$ 24,00.

(A) 17h10min.

15. A soma das idades de Ana e Clara são 22
anos. Descubra o produto das idades de cada
uma delas, sabendo-se que Ana é 4 anos mais
nova do que Clara.

(B) 17h15min.

(A) 113.

(B) 117.

(C) Sandália.

(C) 121.

(D) Tênis.

(D) 123.

(E) Sapato.

(E) 125.

16. São município limítrofes de Nova Esperança
do Sul, exceto:

20. Dentro da história política do Brasil, houve
muitas manifestações populares, uma delas ficou
conhecida como o movimento dos jovens “carapintadas”, esse movimento tinha como intuito o
impeachment de um Presidente da República.
Qual dos presidentes abaixo relacionados sofreu
ameaça de impeachment, que da sigla inglês
significa impedimento, na história mais recente
do Brasil?

(A) Santiago e Jaguari.

(A) Fernando Henrique Cardoso.

(B) Jaguari e São Francisco de Assis.

(B) Itamar Franco.

(C) São Francisco de Assis e Santiago.

(C) Fernando Collor de Melo.

(D) Manoel Viana e São Vicente do Sul.

(D) Dilma Rousseff.

(E) Jaguari, Santiago e São Francisco de Assis.

(E) Tancredo Neves.

CONHECIMENTOS GERAIS

17. O atual Prefeito Municipal de Nova Esperança
do Sul chama-se:
(A) Delvi Segatto.
(B) José Ivo Sartori.
(C) Evaristo João Ribas.
(D) Florisberto João Angonese.
(E) Wilson José Guasso.

18. Qual o nome dado pela Polícia Federal à
operação que deflagrou esquemas de corrupção
e lavagem de dinheiro na Estatal Petrobrás?
(A) Operação Pega-pega.
(B) Operação Lava Jato.
(C) Operação Mangueira.
(D) Operação Petrobrás.

LEGISLAÇÃO
21. Sobre Posse e Exercício, de acordo com a Lei
Municipal nº. 106 de 1991, assinale a opção
correta:
(A) A posse é o desempenho das atribuições do
cargo pelo servidor.
(B) Exercício é a aceitação expressa das
atribuições,
deveres
e
responsabilidades
inerentes ao cargo público, com o compromisso
de bem servir, formalizada com a assinatura de
termo pela autoridade competente e pelo
compromissado.
(C) Exercício é o desempenho das atribuições do
cargo pelo servidor.
(D) É de dez dias o prazo para o servidor entrar
em exercício, contados da data da posse.
(E) A posse deve ser dada pelo chefe da
repartição para a qual o servidor for designado.

(E) Operação Corrupção.

19. A cidade de Nova Esperança do Sul é
conhecida como Capital Nacional do(a):
(A) Chinelo.
(B) Bota.

22. Enquanto não adquirir a estabilidade, poderá
o servidor ser exonerado no interesse do serviço
público no caso de:
(A) assiduidade.
(B) disciplina.
(C) subordinação.

26. Marque a alternativa que representa um
dever do Servidor Público Municipal:

(D) ineficiência.
(E) dedicação ao serviço.

(A) exercer com deszelo
atribuições do cargo.
23. A vacância de cargo público ocorre nos
seguintes casos, à exceção de:
(A) exoneração.
(B) demissão.

dedicação

as

(B) ser leal às instituições a que servir.
(C)
inobservar
regulamentares.

as

normas

legais

e

(D) cumprir as ordens superiores, inclusive
quando ilegais.

(C) adaptação.

(E) atender com presteza: ao público em geral,
prestando as informações requeridas, até
mesmos as protegidas por sigilo.

(D) recondução.
(E) falecimento.

24. Segundo o artigo 74 da Lei Municipal 106 de
1991, que institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Municipais, constituem
indenizações que poderão ser pagar ao servidor:
I - diárias;
II - ajuda de custo;
III – transporte.
Das
assertivas
correta(s):

e

acima,

qual(is)

está(ão)

(A) Somente I.
(B) Somente II.
(C) Somente III.
(D) Todas estão corretas.
(E) Nenhuma está correta, pois as mesmas são
consideradas remuneração.

25. Ainda de acordo com a Lei Municipal 106 de
1991, são consideradas gratificações e adicionais
dos servidores municipais, com exceção de:
(A) gratificação natalina.
(B) adicional por tempo de serviço.
(C) adicional pelo exercício de atividades em
condições penosas, insalubres ou perigosas.
(D) adicional noturno.
(E) adicional de diferença de caixa.

27. É proibido ao servidor qualquer ação ou
omissão capaz de comprometer a dignidade e o
decoro da função pública, ferir a disciplina e a
hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou
causar dano à Administração Pública. Dentre as
opções abaixo, qual delas não representa uma
proibição ao Servidor Público Municipal?
(A) ausentar-se do serviço durante o expediente,
sem prévia autorização do chefe imediato.
(B) retirar, com prévia anuência da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da
repartição.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) opor resistência injustificada ao andamento
de documento e processo, ou execução de
serviço.
(E) promover manifestação de apreço
desapreço no recinto da repartição.

ou

28. Acerca do prazo de validade dos concursos
públicos municipais, assinale a opção correta.
(A) O prazo de validade do concurso será de até
dois anos, prorrogável, em uma vez, por igual
prazo.
(B) O prazo de validade do concurso será de até
um ano, prorrogável, em uma vez, por igual
prazo.
(C) O prazo de validade do concurso será de até
quatro anos, sem prorrogação.

(D) O prazo de validade do concurso será de até
dois anos, prorrogável, em duas vezes, por igual
prazo.
(E) O prazo de validade do concurso será de até
quatro anos, com prorrogação de um ano,
apenas.

32. O Programa Primeira Infância Melhor (PIM)
é voltado para a promoção do desenvolvimento
integral na primeira infância, constituindo-se
numa das mais importantes políticas públicas
desse Estado. Quando foi implantado o PIM no
Estado do Rio Grande do Sul? Assinale a
alternativa correta:
(A) Abril de 2002.

29. Sobre nomeação, assinale a opção correta:

(B) Abril de 2003.

(A) será feita em comissão, quando se tratar de
cargo que, em virtude de lei, assim deva ser
provido.

(C) Março de 2004.

(B) em caráter efetivo, para todos os casos,
sendo este o único meio de nomeação.

(E) Agosto de 2009.

(C) o candidato aprovado em Concurso Público
deve ser nomeado em cargo de comissão.
(D) somente em caráter efetivo, quando se
tratar de nomeação para cargos em comissão.

(D) Novembro de 2005.

33.Em conformidade com o Guia de Orientação
para o GTM, Monitor e Visitador do Programa
Primeira Infância Melhor, dentre as funções do
Visitador do PIM podemos citar, exceto:

(E) Nenhuma das respostas anteriores estão
corretas.

(A) Orientar as famílias sobre as atividades de
estimulação adequadas a partir do diagnóstico,
ou seja, do marco zero.

30. Sobre a estabilidade no cargo público, é
adquirida pelo servidor nomeado por concurso
público após o decurso de tempo de:

(B) Realizar o trabalho diretamente com as
famílias, orientando-as e capacitando-as para
realizar as atividades de estimulação para o
desenvolvimento integral da criança, desde a
gestação.

(A) um ano.
(B) dois anos.
(C) três anos.
(D) um ano se não processado judicialmente por
crime contra a Administração Pública.
(E) quatro anos.

(C) Selecionar, capacitar e orientar o trabalho
dos Visitadores que atuam com as famílias.
(D) Planejar e executar as Modalidades de
Atenção Individual e Grupal.
(E) Planejar e executar seu cronograma de
visitas às famílias.
______________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. De acordo com o caderno de Atenção Básica
Saúde da Criança: Acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento infantil/2002,
qual é o indicador considerado como um dos
melhores indicadores de saúde da criança?
Assinale a alternativa correta:

34. De acordo com o Guia de Orientação para o
GTM, Monitor e Visitador do Programa Primeira
Infância Melhor, é uma doença eruptiva da
infância, exceto:
(A) Sarampo.
(B) Rubéola.

(A) Desenvolvimento psicossocial.

(C) Catapora.

(B) Motricidade Humana.

(D) Asma.

(C) Crescimento.

(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

(D) Conectividade.
(E) Linguagem Corporal.

35. O Guia da Família do Programa Primeira
Infância Melhor referência indicadores a serem
avaliados nas crianças no período de zero a seis
anos de vida para avaliação do desenvolvimento
infantil. Dentre os indicadores para o período dos
cinco até os seis anos, podemos referir (marque
a alternativa correta):

(E) As entidades privadas estrangeiras sem fins
lucrativos terão preferência para a contratação
dos serviços complementares.

(A) Tem independência na sua rotina, como
tomar banho, se vestir e comer; Compreende o
que pode ou não pode fazer; Corre, salta e sobe
com coordenação.

(A) A promoção da ampliação integral da criança,
desde a gestação até os dez anos de idade, com
ênfase na faixa etária de zero a dois anos,
complementando a ação da família e da
comunidade.

(B) Mantém diálogos simples; Expressa-se mais
com frases ingênuas; Repete contos ou poesias
curtas.
(C) Imita atitudes simples dos adultos; Faz
rabiscos e riscos no papel; Sustenta copo e
colher com firmeza nas mãos.
(D) Fala frases de até duas palavras; Come
segurando o talher com a própria mão; Chuta
uma bola.
(E) Bebe segurando o copo com a própria mão;
Cumprem pequenas ordens, como “pega o
brinquedo” ou “me dá”.

36. Em conformidade com a Lei Nº 8.080 de 19
de setembro de 1990, Capítulo II da Participação
Complementar Artigo 24, o Sistema Único de
Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços
ofertados pela iniciativa privada, quando as suas
disponibilidades
forem
insuficientes
para
garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, sendo correto afirmar:
(A) A participação suplementar dos serviços
privados
será
formalizada
mediante
recomendação por parte do governo municipal,
observadas, a respeito, as normas de direito
público.
(B) As entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos terão preferência para participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(C) A participação complementar dos serviços
particulares será formalizada mediante indicação
por parte do governo federal, observadas, a
respeito, as normas de direito público.
(D) As entidades privadas nacionais com fins
lucrativos terão preferência para a contratação
dos serviços complementares.

37. A Lei Estadual nº 12.544/2006, que institui
o Programa Primeira Infância Melhor – PIM, tem
por finalidade:

(B) A promoção do desenvolvimento integral da
criança, desde a gestação até os cinco anos de
idade, com ênfase na faixa etária de zero a três
anos, complementando a ação da família e da
comunidade.
(C) A promoção do desenvolvimento integral do
bebê, desde a gestação até os seis meses de
idade, com ênfase na faixa etária de zero a três
meses, complementando a ação da comunidade.
(D) A promoção do desenvolvimento integral da
criança, desde a gestação até os seis anos de
idade, com ênfase na faixa etária de zero a três
anos, complementando a ação da família e da
escola.
(E) A promoção do desenvolvimento integral da
criança, desde a gestação até os sete anos de
idade, com ênfase na faixa etária de zero a cinco
anos, complementando a ação da comunidade e
da escola.
38. No âmbito da União, quem exerce a direção
do SUS?
(A) O Consórcio Intermunicipal.
(B) A Secretaria Federal e Estadual da Saúde.
(C) A Secretaria Estadual da Saúde.
(D) O Ministério da Saúde.
(E) As Secretarias Municipais.
39. De acordo com o Guia da Gestante para o
Primeira Infância Melhor da Secretaria Estadual
de Saúde do Rio Grande do Sul 2007, são
situações que devem ser observadas com mais
cuidado, exceto:
(A) Cólica como sensação de contração ou
enrijecimento não são normais, mas cólicas
como as menstruais, acompanhadas de
sangramento, devem ser ignoradas. O mesmo

não deve ser comunicado ao médico e, no início
da gravidez, não indica sinal de aborto iminente.
(B) Febre pode ser uma indicação de infecção.
Deve ser comunicada ao médico e não deve ser
tomada nenhuma medicação sem prescrição
médica.
(C) Movimentos fetais iniciam no quarto ou
quinto mês e devem ser acompanhados, pois
qualquer falta de movimentação por um tempo
maior que 12 horas requer atenção médica.
(D) Complicações em gestações anteriores.
(E) Ser portadora de doenças como pressão alta,
diabetes, anemia.
40. De acordo com o Guia da Gestante para A
Primeira Infância Melhor da Secretaria Estadual
de Saúde do Rio Grande do Sul, 2007, a
cesariana é recomendada e necessária quando
houver possibilidade de complicações para a mãe
e ou para o bebê. São indicativos para a
cesariana, exceto:
(A) Ocorrer a falta de oxigenação do bebê no
trabalho de parto.
(B) O bebê estiver sentado ou atravessado.
(C) Ter tido dois ou mais partos cesáreos
anteriores.

(D) Entende-se por saúde do trabalhador, um
conjunto de atividades que se destina à
promoção e abrigo da saúde dos trabalhadores
abrangendo o controle da prestação de serviços
que se relacionam direta ou indiretamente com
a saúde.
(E) O dever do Estado exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da comunidade.
42. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), marque V para Verdadeiro ou
F para Falso e assinale a alternativa
correspondente:
( ) A criança e o adolescente têm direito a
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação
de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência.
( ) A criança e o adolescente têm direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade como
pessoas
humanas
em
processo
de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos e sociais garantidos na
Constituição e nas leis.
( ) É dever do Estado velar pela dignidade da
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano,
violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

(D) Desconforto nas costas (região lombar), que
se irradia para o baixo ventre (barriga), como
cólica menstrual.

(A) V, F, V.

(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

(C) V, V, V.

(B) F, V, V.

(D) F, F, F.
41. Sobre a Lei Orgânica da Saúde, n° 8.080/90,
é correto afirmar:
(A) As ações e serviços públicos de saúde que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda ao princípio da participação da
comunidade.
(B) A articulação das políticas e programas, a
cargo
das
comissões
intersetoriais,
compreenderá, em especial, as atividades de
saúde do trabalhador e da mulher.
(C) A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o SUS ministrar as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.

(E) V, V, F.

43. Analise as afirmativas abaixo sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e marque
a alterativa correta:
I. Entende-se por família natural a comunidade
formada somente pelos pais e que residem
juntos.
II. A criança e o adolescente têm direito à
informação, cultura, lazer, esportes, diversões,
espetáculos e produtos e serviços que respeitem
sua
condição
peculiar
de
pessoa
em
desenvolvimento.
(A) Se somente a I estiver correta.
(B) Se ambas estiverem corretas.

(C)Se somente a II estiver correta.
(D)Se ambas estiverem incorretas.
(E)Se somente a II estiver incorreta.

44. O Programa Primeira Infância Melhor (PIM)
integra a política de governo do Estado do Rio
Grande do Sul, sob a coordenação da Secretaria
da Saúde e apoio das Secretarias da Educação,
Cultura, Trabalho e Desenvolvimento Social.
Assinale a única alternativa correta sobre o PIM:
(A) Desenvolvido desde 2001, tornou-se Lei
Estadual nº 10.544 em 03 de julho de 2003.
(B) É um programa institucional de ação sócioeducativa voltado às famílias com crianças de
zero até cinco anos e gestantes, que se
encontram em situação de vulnerabilidade
social.
(C) Tem como referência a metodologia do
Projeto cubano “Educa a tu Hijo” do Centro de
Referência Latinoamerica para La Educación Préescolar (CELEP), de quem recebeu apoio para
seu desenvolvimento.
(D)
Fundamenta-se
teoricamente
nos
pressupostos de Emilia Ferreira, Jean Rosseau,
Bowlby, Winnicot e Brunner.
(E) Está voltado para o desenvolvimento pleno
das capacidades físicas, intelectuais, sociais e
emocionais das crianças até cinco anos, tendo
como eixo de sustentação as escolas e
governantes.

46. A Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990, Estatuto
da Criança e do Adolescente, completou 24 anos
e ainda é muito discutida pelas autoridades e
grupos de interesse. Uma das maiores
conquistas dessa lei foi o rompimento com a
lógica da “situação irregular” trazida pelo Código
de Menores de 1979. Passou-se a observar a
criança como portadora de direitos e de proteção
integral, por parte da família, da sociedade e do
Estado. São características da Lei 8.069/90,
EXCETO:
(A) Controle social da pobreza, criança alvo de
punição.
(B) Proteção integral.
(C) Crianças e adolescentes sujeitos de direito.
(D) Direito à vida, à saúde, à liberdade, à
convivência familiar, entre outros.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

47. De acordo com a Lei 8.069/90, os casos de
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra
criança ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados ao:
(A) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
(B) Conselho Tutelar da respectiva localidade.
(C) Justiça da Infância e da Juventude.
(D) Autoridade policial da localidade.
(E) Poder Legislativo Municipal

45. Segundo o Guia da Gestante para o Primeira
Infância Melhor da Secretaria Estadual de Saúde
do Rio Grande do Sul 2007, como pode ser
denominado o puerpério:
(A) Quarentena.
(B) Eclampsia.
(C) Menstruação.
(D) Cólica.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

48. A Lei Maria da Penha foi criada com o
objetivo de:
(A) prevenir e punir a violência contra as mães e
mulheres solteiras.
(B) punir os indivíduos que cometem crimes
contra as mulheres negras.
(C) coibir e punir a violência doméstica contra
homens em sua família.
(D) prevenir a violência feminina praticada
contra os homens.
(E) coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher.

49. A visita domiciliar é uma metodologia de
trabalho de caráter educacional, assistencial e
exploratório, realizada por profissionais que vão
ao domicílio do paciente, usuário ou beneficiário
de um serviço. Nesse sentido, a visita domiciliar:
(A) representa uma estratégia de aproximação
dos serviços com as realidades atendidas que
favorece um reconhecimento mais preciso das
características, potencialidades e necessidades
de cada contexto, resultando em propostas de
intervenção singulares, pertinentes a cada
realidade.
(B) serve para a valorização da família, do
domicílio e da comunidade enquanto espaços
desprivilegiados para a promoção da saúde e do
bem-estar.
(C) não responde à
integral, uma vez que,
suas finalidades e
rematando espaço
multidisciplinaridade e

perspectiva de atenção
a visita domiciliar reduziu
elementos estruturais,
para o exercício da
da intersetorialidade.

(D) representa uma estratégia de separação dos
serviços com as realidades atendidas que
favorece um reconhecimento mais prolixo das
características, potencialidades e necessidades
de cada contexto, resultando em propostas de
intervenção gerais, pertinentes a cada realidade.
(E) visa responsabilizar diretamente as famílias
para o enfraquecimento de suas competências
em cuidar e educar suas crianças.

50. Com o objetivo de orientar as famílias, a
partir de sua cultura e experiências, para que
promovam o desenvolvimento integral de suas
crianças desde a gestação até os seis anos de
idade, o visitador do PIM (Programa Primeira
Infância Melhor) desenvolve ação transversal de
promoção do desenvolvimento na primeira
infância e fortalecimento da:
(A) Atenção Básica em Saúde.
(B) Atenção Suplementar em Saúde.
(C) Atenção Secundária na Família.
(D) Atenção Básica em Educação.
(E) Atenção Complementar da Família.

