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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL 
ESTADO DO PARANÁ. 

18/01/2015. 

INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 

 

CARGO PÚBLICO – ENFERMEIRO PADRÃO. 
 

CADERNO DE PROVAS. 
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS. 

 

 

Leia com atenção as instruções abaixo. 
Ao receber este caderno de provas, somente o abra com autorização do Fiscal de Sala. 
Verifique se o Cargo Público que consta no caderno de provas é o mesmo para o qual você se inscreveu.   
O caderno de provas contém questões objetivas corretamente ordenadas de Língua Portuguesa (10) 
questões, Matemática (05) questões e Conhecimentos Específicos (25) questões. 
Não deixe nenhuma das quarenta questões em branco. 
Caso o caderno de provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite a troca ao Fiscal de Sala. 
Não haverá tempo adicional para a transcrição das respostas do caderno de provas para o gabarito. 
Os cadernos de provas constarão de questões objetivas de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 
(quatro) opções de respostas, com apenas uma correta. 
Durante a prova NÃO é permitido ao candidato: utilizar material de consulta, usar instrumentos auxiliares para 
cálculo, comunicar-se com outros candidatos e nem se levantar sem autorização do Fiscal de Sala. 
O tempo disponível para responder as questões e preencher o gabarito é de três horas. 
Após o aviso de início das provas, o candidato só poderá entregar o seu gabarito, depois de decorrido o 
tempo mínimo de 1h30m do início da mesma. O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas, com 
autorização do Fiscal de Sala e na companhia de um fiscal de pátio para tomar água e ir ao banheiro. 
O gabarito será o único documento válido para correção, onde consta, o cargo público e o mesmo número da 
ficha de identificação do candidato. 
Fica proibido ao candidato de assinar e colocar o número de inscrição no gabarito. 
Não será computada a questão que tenha mais de uma marcação no gabarito, emenda ou rasura. 
O candidato que desejar interpor recurso contra as questões das provas objetivas disporá de 03 (três) dias 
úteis, a contar do dia da sua aplicação e será apresentado na forma do Edital (Regulamento Especial).  
Serão rejeitadas as revisões e/ou recursos que não estiverem redigidos a termo, bem como os requerimentos 
que forem apresentados fora do prazo. 
Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas, porventura 
anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiverem na correção inicial.  
Em nenhuma hipótese haverá substituição do gabarito por erro do candidato. 
Ao preencher o gabarito, o candidato deverá pintar o quadrado todo de cada questão.  
Reserve pelo menos os 10 (dez) minutos finais para o preenchimento do gabarito, que deve ser feito com 
caneta esferográfica de corpo transparente com tinta azul ou preta. 
As bolsas, pastas, celulares desligados e outros objetos restantes, devem ser colocados em local indicado 
pelo Fiscal de Sala. Se algum candidato for flagrado portando algum dos objetos relacionados dentro da sala 
de provas, ainda que desligado, será automaticamente desclassificado do Concurso Público. 
É proibido fumar na sala de prova, banheiros e nas demais dependências do Colégio. 
Os Fiscais de Sala NÃO estão autorizados a emitir opinião e nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos 
das provas, cabendo única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir qual a resposta.  
O caderno de provas poderá ser usado livremente para fazer rascunhos e cálculos. 
Fica proibido ao candidato consumir qualquer alimento ou ingerir qualquer bebida, exceto água envasada em 
embalagem transparente sem qualquer rótulo ou inscrição. 
Ao término das provas os envelopes com os gabaritos serão fechados, lacrados e terão as assinaturas do 
Fiscal de Sala, dos três últimos candidatos e Membros da Comissão Especial do Concurso e Membro da 
Comissão Examinadora. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções implicará a 
anulação da prova do candidato. 
Os gabaritos com as devidas respostas tornar-se-ão públicos, no primeiro dia útil, após a sua aplicação, nos 
Site: http://www.perobal.pr.gov.br e http://www.ruffoconcursos.com.br e posterior no Jornal Umuarama 
Ilustrado, Órgão Oficial do Município, e afixado no Painel de Editais da Prefeitura Municipal.  
Ao terminar as provas objetivas, o candidato entregará ao fiscal de sala somente o Gabarito e o caderno de 
questões ficará com o candidato, e no primeiro dia útil subsequente a aplicação das provas objetivas, estas 
serão disponibilizadas num período de 30 dias nos Sites da RUFFO. www.ruffoconcursos.com.br 
 

http://www.perobal.pr.gov.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
 
01- Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
- Sempre existiu cumplicidade entre..........e ti. 
- Tudo aquilo foi deixado para.........fazer? 
- Percebi que o plano era para............desistir do jogo. 
- Não vá sem.............ao teatro. 
A) mim, eu, eu, mim. 
B) mim, eu, mim, mim. 
C) eu, mim, mim, mim. 
D) eu, eu, eu, mim. 
 
02- Em: “Ele se tornou outro homem depois da operação plástica.” – a palavra sublinhada é: 
A) Pronome adjetivo indefinido. 
B) Adjetivo biforme. 
C) Pronome adjetivo demonstrativo. 
D) Pronome substantivo indefinido. 
 
03- Assinale a alternativa em que o verbo foi incorretamente analisado: 
A) Acordamos no meio da noite e pensamos em você. (Verbo transitivo indireto) 
B) O problema tornou-se muito complicado. (Verbo transitivo direto) 
C) Pedimos a conta e saímos do restaurante. (Verbo intransitivo) 
D) O presidente ofereceu um presente a cada visitante. (Verbo transitivo direto e indireto) 
 
04- Há predicativo do sujeito em: 
A) Encontraram o idoso recuperado. 
B) O fato deixou a população da cidade revoltada. 
C) Achei-a elegante com aquela roupa. 
D) Essas informações são muito úteis para nós. 
 
05- Em: “Naquela manhã, Roberta admirava o mar pela janela do apartamento, - o predicado da oração 
classifica-se como: 
A) Predicado nominal. 
B) Predicado verbo-nominal. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado explicativo.  
 
06- Há concordância inadequada em: 
A) A constelação de estrelas era na verdade um grupo de atrizes famosas. 
B) Eu é que organizo a biblioteca da escola. 
C) A família de índios revelava valores culturais diferentes do nosso. 
D) Aspiram-se a bons cursos de veterinária. 
 
07- As palavras: arrabalde, tranquilidade, qualquer, possuem, respectivamente: 
A) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 12 fonemas, 8 letras e 7 fonemas. 
B) 9 letras e 7 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 8 fonemas. 
C) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 6 fonemas. 
D) 9 letras e 9 fonemas,13 letras e 13 fonemas, 8 letras e 5 fonemas. 
 
08- Em: “Naquele instante, do alto da montanha, observavam em silêncio o lento pôr do sol.” – tem-se: 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito inexistente. 
C) Sujeito indeterminado. 
D) Sujeito simples. 
 
09- Dadas as afirmativas: 
I- A palavra PROVINCIANO possui ditongo crescente oral. 
II- A palavra CAPADÓCIO possui hiato. 
III- A palavra FAZENDOLA é diminutivo sintético irregular de fazenda. 
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IV- ALCALOIDE é uma palavra formada por hibridismo. 
V- DIVÃ é uma palavra masculina. 
- Constata-se que: 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Todas as alternativas estão incorretas. 
C) Somente quatro alternativas estão corretas. 
D) Somente três alternativas estão corretas. 
 
10- Em: “Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos.” – a vírgula foi empregada no período 
para: 
A) Separar oração coordenada ligada por conjunção. 
B) Separar oração subordinada adjetiva explicativa. 
C) Separar expressão explicativa. 
D) Separar oração intercalada. 

 
MATEMÁTICA. 
01- Quantos anagramas da palavra “FILTRO” começam por consoante? 
a) 720 
b) 480 
c) 120 
d) 650 
 
02- Uma caixa d’água possui uma base em forma de losango onde a diagonal maior excede a menor em 
duas unidades e a altura é o triplo da diagonal menor. Sendo a diagonal maior 10 cm, o volume será: 
a) 940 cm3 
b) 490 cm3 
c) 960 cm3 
d) 890 cm3 
 
03- Assinale a alternativa que corresponda ao número de diagonais de um polígono regular de 20 lados: 
a) 170 
b)   40 
c)   70 
d)   80 
 
04- Assinale a alternativa que representa a soma dos volumes de um cubo com 2m de aresta e uma 
esfera de raio igual ao triplo da aresta do cubo: 
a) 921,04 m3 
b) 912,32 m3 
c) 132,34 m3 
d) 924,04 m3 
 

05- Em uma empresa 15% dos funcionários recebem ordenados de R$ 1.500,00 e os demais recebem 
30% a mais do que estes. Assinale a resposta que corresponde ao total pago aos funcionários se esta 
empresa possui 200 funcionários: 
a) R$ 376.500,00. 
b) R$   37.650,00. 
c) R$ 370.000,00. 
d) R$ 450.000,00. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO PADRÃO. 
01- De acordo com a Lei Nº. 8.080 de 19/09/1990, serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da sociedade civil que terão por finalidade articular políticas e 
programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, exceto: 
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A) Alimentação e nutrição; Saneamento e meio ambiente. 
B) Saúde do homem; Saúde Mental. 
C) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
D) Recursos humanos; Ciência e tecnologia. 
 
02- A Lei Nº. 8.142 de 28/12/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. Para receberem os recursos os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 
alguns itens, assinale a alternativa incorreta: 
A) Fundo de Saúde. 
B) Conselho de Saúde. 
C) Diagnóstico epidemiológico. 
D) Relatórios de gestão. 
 
03- De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é proibido “inserir imagens ou 
informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização”, sendo que são 
penalidades aplicáveis, exceto: 
A) Advertência verbal. 
B) Censura. 
C) Suspensão do exercício profissional. 
D) Cassação do direito ao exercício profissional. 
 
04- O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem na Seção I traz a relação com a pessoa, família e 
coletividade. Nesta seção é um direito do Profissional de Enfermagem: 
A) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
B) Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 
C) Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, 
benefícios e intercorrências acerca da Assistência de Enfermagem. 
D) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante 
legal, exceto em iminente risco de morte. 
 
05- “Toda mulher tem direito a trabalhar, estudar, passear e, continuar amamentado”. O enfermeiro deverá 
orientar as mães quanto ao armazenamento do leite materno, sendo incorreto afirmar que: 
A) Para armazenar o leite coletado, utilizar preferencialmente, vidros transparentes com tampas plásticas 
resistente ao calor, para que possam ser esterilizadas em água fervente durante mais ou menos 20 
minutos. 
B) Armazenar por um período de 48h na geladeira, e 30 dias no congelador ou freezer. 
C) Estando o leite pasteurizado, pode ser armazenado por 6 meses no freezer. 
D) Identificar os frascos com o dia que foi feita a coleta. 
 
 
06- A vacina BCG liofilizada, após diluição com solução de cloreto de sódio e completa homogeneização, é 
aplicada por via intradérmica na dose indicada de 0,1ml, na inserção inferior do músculo deltóide do braço 
direito. Assinale a alternativa correta que corresponda a uma das fases da evolução da lesão vacinal: 
A) 1ª a 2ª semana: úlcera com 4 a 10 mm de diâmetro. 
B) 3ª a 4ª semana: mácula avermelhada com enduração de 5 a 15 mm de diâmetro. 
C) 4ª a 5ª semana: pústula que se forma com o amolecimento do centro da lesão, seguida pelo 
aparecimento de crosta. 
D) 6ª a 12ª semana: cicatriz com 4 a 7 mm de diâmetro, encontrada em cerca de 95% dos vacinados. Não 
se deve cobrir a úlcera ou colocar qualquer tipo de medicamento. 
 
07- Qual a contra-indicação para vacina da Hepatite B: 
A) Alergia tipo anafilática a antibióticos contidos na vacina (neomicina, polimixina e estreptomicina). 
B) Após completar 7 anos de idade. 
C) Púrpura trombocitopênica pós-vacinal. 
D) Gestação em qualquer fase constitui contra-indicação relativa a ser analisada para cada caso na 
vigência de surtos. 
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08- Qual a pressão arterial média – PAM de um paciente com pressão arterial sistólica 140 e pressão 
arterial diastólica 80? 
A)   80. 
B) 100. 
C) 120. 
D) 140. 
 
09- O Pacto pela Saúde é definido pelo Ministério da Saúde como um conjunto de reformas institucionais 
pactuado entre Municípios, Estados e a União para realizar a gestão do Sistema Único de Saúde, sendo 
composto por 03 dimensões, exceto: 
A) Pacto pela Vida. 
B) Pacto em Defesa do SUS.  
C) Pacto de Gestão. 
D) Pacto do Cidadão.  
 
10- Quais são os indicadores utilizados na Escala de Coma de Glasgow? 
A) Abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. 
B) Abertura ocular, melhor resposta física e melhor resposta motora. 
C) Abertura ocular, déficit verbal e déficit motor. 
D) Abertura ocular, déficit verbal e déficit físico. 
 
11- Pacientes com cetoacidose diabética tem como característica a respiração de:  
A) Biot. 
B) Kussmaul. 
C) Cheyne-stokes. 
D) Síndrome de Ondina. 
 
12- A hipertensão arterial sistêmica secundária (HAS-S) tem prevalência de 3% a 5%. São causas da 
HAS-S, exceto: 
A) Hiperaldosteronismo primário. 
B) Hipotireoidismo. 
C) Síndrome de Cushing. 
D) Diabetes Mellitus. 
 
13- O manejo dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS é entendido como a ação de gerenciar os 
resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo 
várias etapas. Sobre estas etapas é correto afirmar que: 
A) SEGREGAÇÃO - Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que 
evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura.  
B) ACONDICIONAMENTO - Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até o local 
destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação 
para a coleta. 
C) IDENTIFICAÇÃO - Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 
contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. 
D) TRANSPORTE INTERNO - Consistem na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 
de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 
 
14- As diretrizes da American Heart Association – AHA de 2010 traz cuidados para pós Parada 
Cardiorespiratória – pós PCR, com o intuito de melhorar a sobrevivência das vítimas que dão entrada em 
um hospital sendo um sistema abrangente, estruturado, integrado e multidisciplinar de cuidados. Sobre 
esses cuidados assinale a alternativa incorreta:  
A) Otimizar a função cardiopulmonar e a perfusão de órgãos vitais após o retorno da circulação 
espontânea. 
B) Identificar e tratar Síndromes Coronarianas Aguda e outras causas reversíveis. 
C) Hipertermia terapêutica para otimizar a recuperação neurológica. 
D) Prever, tratar e prevenir a disfunção múltipla de órgãos. Isto inclui evitar ventilação excessiva e 
hiperóxia. 
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15- Assinale a alternativa incorreta no que tange as obrigações dos hospitais, públicos e particulares, e 
demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes:  
A) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de oito 
anos. 
B) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-
nascido, bem como prestar orientação aos pais. 
C) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 
D) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 
 
16- A Síndrome de Burnout também é conhecida como: 
A) Síndrome de Asperger. 
B) Síndrome do esgotamento profissional. 
C) Síndrome de Turner. 
D) Síndrome de Pânico. 
 
17- Sobre o Transtorno do Espectro Autista em crianças é correto afirmar que: 
A) É uma síndrome caracterizada por um conjunto de sintomas que causam comprometimento nas áreas 
físicas e visuais que são evidenciadas em torno dos anos de idade e persiste por toda vida. 
B) O diagnóstico do autismo é realizado por meio de avaliação do quadro clínico, e principalmente testes 
laboratoriais. 
C) Do nascimento até os 15 meses existem dificuldades na alimentação, como na amamentação; não 
manifestam o desejo por abraços e mimos; indiferença por pessoas e ambientes; choro frequente ou 
escassez total de choro; pânico anormal; movimentos incomuns e repetitivos. 
D) Apresenta-se como uma síndrome com desenvolvimento rápido. 
 
18- Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a 
alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente ....: 
A) Histórico e diagnóstico de enfermagem. 
B) Prescrição das ações e implementação. 
C) Plano de cuidados e planejamento. 
D) Diagnóstico de enfermagem e prescrição das ações. 
 
19- A Estratégia de Saúde da Família- ESF visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo 
com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 
municipais, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica. Assinale a 
alternativa incorreta quanto às especificidades da ESF: 
A) Número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 
750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 
recomendado de pessoas por equipe. 
B) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas, sendo a média 
recomendada de 2.500 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição. 
C) Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico que poderá atuar em no máximo 02 (duas) ESF e com carga horária total de 40 
(quarenta) horas semanais. 
D) Existência de equipe multiprofissional (equipe saúde da família) composta por, no mínimo, médico 
generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista 
ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, 
podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 
bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 
Bucal. 
 
20- Considerando a Rede de Frios e a organização dos imunobiológicos em geladeiras domésticas, pelo 
Programa Nacional de Imunização, é correto afirmar que: 
A) Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura 
negativa (contra poliomielite, sarampo, febre amarela, rubéola, tríplice viral) dispostas em bandejas 
perfuradas para permitir a circulação de ar. 
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B) Na segunda prateleira devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura 
negativa (dT, DTP, Hepatite B, Hib, influenza, TT e BCG), também em bandejas perfuradas ou nas 
próprias embalagens do laboratório produtor. 
C) Na terceira prateleira podem-se colocar os diluentes, soros ou caixas com as vacinas conservadas entre 
+2 e +8ºC, tendo o cuidado de permitir a circulação do ar entre as mesmas, e entre as paredes da 
geladeira.  
D) Na quarta prateleira, no centro, colocar termômetro de máxima e mínima na posição vertical, em pé. 

 
21- O financiamento das ações e serviços de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do 
SUS, observado o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde. Os recursos federais 
destinados às ações e aos serviços de saúde passam a ser organizados e transferidos na forma de blocos 
de financiamento. Assinale a alternativa que corresponda aos blocos de financiamento: 
A) Atenção básica; Média e Alta Complexidade; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; Gestão. 
B) Atenção básica; Média e Alta Complexidade; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; Gestão; 
Investimento na Rede. 
C) Atenção básica; Média e Alta Complexidade; Vigilância em Sanitária; Vigilância Epidemiológica’ 
Assistência Farmacêutica; Gestão; Investimento na Rede. 
D) Atenção básica; Média e Alta Complexidade; Vigilância em Saúde; Vigilância Ambiental; Vigilância 
Sanitária; Gestão. 
 
22- Sobre Hanseníase é correto afirmar que: 
A) Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pela bactéria Paramyxoviridae. 
B) A hanseníase apresenta curto período de incubação; em média, de 2 a 5 meses. 
C) Os doentes multibacilares, indeterminados e tuberculóides – não são considerados importantes como 
fonte de transmissão da doença, devido à baixa carga bacilar. 
D) O diagnóstico é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da análise da história e 
condições de vida do paciente, do exame dermatoneurológico, para identificar lesões ou áreas de pele 
com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos (sensitivo, motor e/ou 
autonômico). 
 
23- São Doenças de Notificação Compulsória, exceto: 
A) Doença de Creutzfeldt. 
B) Tireoidite de Hashimoto. 
C) Raiva Humana. 
D) Hantavirose. 
 
24- De acordo com o Calendário Básico de Vacinação do Adolescente, é recomendada a vacina contra o 
Papilomavírus Humano – HPV, em quantas doses: 
A) Dose única. 
B) 2 doses. 
C) 3 doses. 
D) 1 dose + reforço. 
 
25- Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde com o 
objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de 
serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. São áreas estratégicas do 
NASF, exceto: 
A) Atividade física/práticas corporais. 
B) Saúde mental. 
C) Serviço social. 
D) Saúde na escola. 




