
 

GABARITO DA PROVA DE CONHECIMENTO 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO, EDITAL Nº 001, DE 28 DE SETEMBRO DE   2021 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA.  
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11.    
Primário -Esse nível é o contato inicial para prevenção e redução de risco de doenças. Neste nível, não há tratamentos complexos ou 
combate a doenças. Ele trata do contato inicial para promoção de saúde. Para isso, há realização de exames e consultas de rotina, que 
são importantes para manter uma vida saudável. 
Também ocorrem nessa etapa campanhas de conscientização para incentivar a população a tomar vacinas ou prevenir hipertensão 
arterial, por exemplo. Dependendo do estado de saúde do paciente, ele pode ser encaminhado para cuidados secundários ou terciários. 
O nível de atenção primário é de suma importância à medida que se vê o aumento significativo do desenvolvimento de doenças não 
transmissíveis, como as cardiovasculares, por exemplo, e que poderiam ser evitadas com cuidados primários. Atentar para um 
atendimento primário de excelência poderia evitar desde gastos posteriores com procedimentos complexos (que poderiam ter sido 
evitados) até mortes prematuras, já que mortes por doenças não transmissíveis vitimazam aproximadamente 40 milhões de pessoas a 
cada ano.  
 
Secundário  
A complexidade do atendimento neste nível é maior e o paciente já entra em contato com profissionais da saúde mais especializados, 
como cardiologista e oftalmologista. São realizados também exames mais detalhados para um diagnóstico preciso 
e tratamento adequado. Nesta fase, o processo de atendimento é mais personalizado e reforça os cuidados necessários para 
recuperação da saúde. Recursos tecnológicos podem ser muito bem aproveitados para atender e comunicar o paciente da melhor forma. 
 
Terciário 
Geralmente, o paciente foi encaminhado para este nível após passar pelo primário ou secundário. É um atendimento altamente 
especializado para pacientes que podem estar internados e precisam de cirurgias e exames mais invasivos. Nesta etapa, o paciente pode 
ter doenças graves que representam risco à sua vida. Aqui entram também cuidados para reabilitação. Acompanhar toda a jornada do 
paciente e ajudá-lo de forma eficiente faz parte de uma gestão em saúde de sucesso. Ao conhecer as características e os desafios de 
cada etapa, os gestores das empresas da área da saúde conseguem estabelecer estratégias e oferecer um atendimento de qualidade. 
 

12. (A) 

Sarampo – erupção cutânea, febre, tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido; mal-estar intenso; e dor muscular; 
Rubéola – Febre até 38ºC, mal-estar; secreção nasal, tosse e espirros; dor de cabeça; gânglios aumentados, especialmente próximos ao 
pescoço; conjuntivite; manchas vermelhas na pele que causam coceira e olhos vermelhos; 
Varicela (Catapora) – erupção cutânea, prurido, fadiga, manchas vermelhas, bolhas no corpo, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perda 
de apetite e febre baixa; 
Eritema Infeccioso – febre baixa, erupção cutânea, fadiga, pontos como a palma da mão; cansaço; dor no corpo; dor de cabeça; mal-
estar e coceira; 
Roséola – febre alta, manchas na pele, coceiras, erupção cutânea; 
Doença Kawasaki – febre, adenite cervical e conjuntivite bilateral, língua inchada e vermelhas; 
  

12. (B) 
 
Sarampo: através do repouso, tomar muita água, usar compressas frias, umidificar o ar;  
Rubéola: o tratamento foi erradicado, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação para a prevenção dos casos e surgimento da doença, 
repouso é o essencial;   
Varicela:  repouso, compressas frias para diminuir a coceira, analgésicos e antibióticos, e também podendo usar o retroviral aciclovir 
oral;   
Eritema Infeccioso: repouso e analgésico, antitérmico, anti-histamínico para alivio dos sintomas;  
Roséola: hidratação, analgésico, anti-inflamatório, banhos e compressas mornos;   
Doença Kawasaki: anticoagulantes, imunoglobulina iv, anti-inflamatórios e transfusão sanguínea de necessário (tratamento feito em 
internação até não exista riscos);  
 

 


