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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO SAMU CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO
NORDESTE /JEQUITINHONHA - CISNORJE

EDITAL 5/2018

Rádio Operador
Técnico Administrativo

NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 01 a 10
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Manhã de Domingo. Depois de muita chuva, o céu amanheceu azul. Céu azul, depois de muita chuva, é uma
felicidade. Vou levar meu rebanho a passear. Convido meu amigo Alberto Caeiro a me acompanhar. Também ele é
um guardador de rebanhos. “Minha alma é um pastor”, ele diz. “Conhece o vento e o sol e anda pela mão das
estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu ladoE” Se alguém o chamar
de mentiroso, dizendo que nunca o viu guardar rebanhos, ele logo explica que, de fato, ele não pastoreia ovelhinhas
brancas de lã e berros. Suas ovelhas são as suas ideias, que ele leva a passear pelos campos.
Os campos fazem bem tanto às ovelhas quanto às ideias, especialmente nesse dia lindo por fora, mas meio
cinzento por dentro – que põe em mim uma sombra de tristeza. Mas meu companheiro logo me consola, dizendo que
aquela “tristeza é sossego, é natural e é justa, e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos
colhem flores sem ela dar por isso”. Vou, assim, contente com a minha tristeza, levando minhas ovelhas, que estão
visivelmente agitadas. Acho que sentiram cheiro de lobo no ar.
Olho para o campo. Sinto que o outono está chegando. Suas marcas são inconfundíveis. Primeiro o ar, que
fica mais fresco, quase frio. Uma brisa vai passando, brincando de fazer cintilar as folhas das árvores sob a luz do
sol. Nas folhas dos eucaliptos ela toma um banho de perfume e vem fazer cócegas no nariz da gente e nos pelos do
corpo, que se arrepiam de prazer. Friozinho gostoso. Dali salta para o capim-gordura e vai soprando as suas hastes
floridas. As florescências de outono, eu as acho mais bonitas que as florescências de primavera. As florescências da
primavera são “por causa de”. As florescências do outono são “a despeito de”.
Acho as flores do capim-gordura mil vezes mais bonitas que as rosas. Rosas são entidades domesticadas.
Elas são como o leite das vacas de estábulo, aquelas vacas enormes, protegidas de sol e chuva, enormes olhos
parados, obedientes, jamais pensam um pensamento proibido, só sabem comer, ruminar, parir, dar leite que se
vende em saquinhos de plástico. Assim também são as rosas, crescidas em estufas, nada sabem sobre a natureza,
tal como ela é, ora bruta, ora brincante – protegidas de sol e chuva, todas iguais, bonitas e vazias. As flores do
capim, ao contrário, são selvagens. Inúteis todos os esforços para domesticá-las. Basta tocá-las com mais força para
que suas flores se desfaçam. Elas acham que é preferível morrer a serem colocadas em jarra. As flores do capim só
são belas em liberdade, tocadas pela brisa, pelo sol, pelo olhar.
Eu não tenho a felicidade do meu amigo Alberto Caeiro, que dizia que só vê direito quem não pensa. Disse
mesmo que pensamento é doença dos olhos. Entendo e concordo. Bom seria olhar para os campos e os meus
pensamentos serem só os campos. Nos campos, há árvores, brisa, céu azul, nuvens, riachos, insetos, pássaros.
Você, por acaso, já viu uma ansiedade andando pelos campos? Ou uma raiva navegando ao lado das nuvens? Ou
um medo piando como os pássaros? Não. Essas coisas não existem nos campos. Elas só existem na cabeça.
Assim, se os meus pensamentos fossem iguais ao que vejo, ouço, cheiro e sinto ao andar pelos campos, o meu
mundo interior seria igual ao meu mundo exterior, e a minha mente teria a simplicidade e a calma da natureza. Eu
teria a mesma felicidade que têm os deuses porque, como o meu companheiro me segredou num momento de
excitação teológica, nos deuses o interior é igual ao exterior. Eles não possuem inconsciente. Por isso são felizes.
Essa felicidade eu não tenho. Vejo e penso. Lembrei-me do conselho de Jesus, de que deveríamos olhar para flores
do campo.
Olhei e elas começaram a falar. O que disseram? Disseram o que dizem sempre mesmo quando eu não estou
lá. “Os seus olhos estão contemplando o que tem acontecido por milhares de anos. Por milhares de anos assim
temos florescido. Por outros milhares de anos assim continuaremos a florescer. Muitos outros rebanhos perturbados
como o seu já passaram por aqui. Mas deles não temos mais memória. Passaram e nunca mais voltaram.
Desapareceram no Rio do Tempo. O Rio do Tempo faz todas as coisas desaparecerem. Por isso nada é importante.
Nossas ansiedades também estão destinadas ao Rio. Também elas desaparecerão em suas águas. O seu
sofrimento se deve a isso, que você se sente importante demais, que você não presta atenção na voz do Rio.
Quando nos sentimos importantes nós ficamos grandes demais. E junto com o tamanho da nossa importância cresce
também o tamanho da nossa dor. O Rio nos torna pequenos e humildes. Quando isso acontece a nossa dor fica
menor. Se você ficar pequeno e humilde como nós, você perceberá que somos parte de uma grande sinfonia. Cada
capim, cada regato, cada nuvem, cada coruja, cada pessoa é parte de uma Harmonia Universal. Quem disse isso foi
Jesus. Ele disse que para nos livrarmos da ansiedade é preciso ficar humildes como os pássaros e as flores”.
Aí o meu amigo Alberto Caeiro tomou a palavra e disse: “Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as
flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. Sinto uma alegria
enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma”.
Eu fiquei assustado com essas palavras, mas ele me tranquilizou. “Se você se julgar muito importante, então
tudo dependerá de você. Mas se você se sentir humilde, então tudo dependerá de algo maior que você. Você estará,
finalmente, nos braços de um Pai ou no colo de uma Mãe. E quem está nos braços do Pai ou no colo da Mãe pode
dormir em pazE”
Aí as flores do capim retomaram a palavra.
“O Inverno vem. Com ele o frio e a seca. Parecerá que eu morri. Mas minhas sementes já foram espalhadas. A
primavera vai voltar, e com ela a alegria das crianças e do brinquedo. Está lá nas Sagradas Escrituras: ‘Lança o teu
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pão sobre as águas porque depois de muitos dias o encontrarás.’ Coisa de doido. Pão lançado sobre as águas
60 some, não volta jamais. Mas é assim que acontece no Rio do Tempo.
Ele é circular. O que foi perdido retorna. O que vem vindo é o que já foi.”
Olhei em volta e vi minhas ovelhas mansamente deitadas sob uma árvoreE [...]
(ALVES, Rubem. A grande arte de ser feliz. São Paulo: Planeta, 2014. p. 42-48).

QUESTÃO 01
Considere o trecho: “As florescências da primavera são ‘por causa de’. As florescências do outono são ‘a despeito
de’”. (Linhas 16-17)
A expressão “a despeito de” poderia ser substituída, preservando-se o mesmo sentido, por, EXCETO
A) apesar de.
B) uma vez que.
C) não obstante.
D) ainda que.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto, o autor gosta mais das florescências do outono, porque
A) o outono não é uma estação propícia para o florescimento.
B) o outono, assim como a primavera, é a estação das flores.
C) as florescências do outono lembram as da primavera.
D) as florescências do outono são mais exuberantes que as da primavera.
QUESTÃO 03
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem figurada como recurso de expressão. Assinale a alternativa em que
não se observa o uso desse recurso.
A) “Manhã de Domingo. Depois de muita chuva, o céu amanheceu azul. Céu azul, depois de muita chuva, é uma
felicidade. Vou levar meu rebanho a passear.” (Linhas 1-2)
B) “Olhei e elas começaram a falar. O que disseram? Disseram o que dizem sempre mesmo quando eu não estou lá.
‘Os seus olhos estão contemplando o que tem acontecido por milhares de anos. Por milhares de anos assim
temos florescido [...]’”. (Linhas 38-39)
C) “Olhei em volta e vi minhas ovelhas mansamente deitadas sob uma árvoreE [...]” (Linha 62)
D) “Olho para o campo. Sinto que o outono está chegando. Suas marcas são inconfundíveis. Primeiro o ar, que fica
mais fresco, quase frio.” (Linhas 12-13)
QUESTÃO 04
Ao longo do texto, Rubem Alves lança mão de metáforas para construir sua argumentação. Assinale a alternativa
INCORRETA quanto ao estabelecimento de relações metafóricas apresentadas pelo autor.
A) Pastor – guardador de ovelhas.
B) Ovelhas – ideias.
C) Rio – passagem do tempo.
D) Rebanho – pensamentos.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que apresenta uma ideia que NÃO é defendida pelo autor.
A) A observação da natureza leva à percepção da efemeridade e da circularidade da vida.
B) A contemplação da natureza possibilita a reflexão e a aquietação dos pensamentos.
C) Quanto mais alguém se sente importante, menos sofre e mais humilde se torna.
D) A beleza pode ser encontrada e apreciada no que é natural, simples e rústico.
QUESTÃO 06
Sobre a linguagem utilizada no texto, é INCORRETO afirmar:
A) Observa-se uso reiterado da subjetividade.
B) Há presença de coloquialismo.
C) Verifica-se uso reiterado de figuras de linguagem.
D) Há predomínio da função referencial.
QUESTÃO 07
Ao dar voz às flores, o autor lança mão do recurso de expressão denominado:
A) Personificação.
B) Onomatopeia.
C) Hipérbole.
D) Eufemismo.
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QUESTÃO 08
Sobre a organização sintática do segundo parágrafo, é correto afirmar, EXCETO:
A) Os dois usos do sinal indicativo de crase são obrigatórios, já que se observa a fusão de a (preposição) + as
(artigo definido feminino).
B) O travessão foi usado para intercalar uma oração coordenada explicativa.
C) O travessão poderia ser substituído, com igual correção, por uma vírgula para intercalar a oração subordinada
adjetiva explicativa.
D) Verifica-se o uso de paralelismo sintático na repetição da estrutura verbo de ligação + predicativo em “[...] aquela
‘tristeza é sossego, é natural e é justa [...]’”.
QUESTÃO 09
Considere o trecho: “Eu teria a mesma felicidade que têm os deuses porque, como o meu companheiro me segredou
num momento de excitação teológica, nos deuses o interior é igual ao exterior.” (Linhas 32-34)
No trecho acima, o verbo ‘ter’ foi acentuado porque esse verbo
A) é uma palavra monossílaba tônica terminada por ‘em’.
B) está na 3.ª pessoa do plural, concordando com o seu sujeito.
C) é uma palavra oxítona terminada por ‘em’.
D) é uma palavra paroxítona terminada por ‘m’.
QUESTÃO 10
Considere o trecho: “Nos campos, há árvores, brisa, céu azul, nuvens, riachos, insetos, pássaros.” (Linha 28)
Sobre o uso do verbo ‘haver’, no trecho, é INCORRETO afirmar:
A) Foi usado como verbo impessoal, por isso encontra-se no singular.
B) Se for substituído pelo verbo ‘existir’, este deverá assumir a forma ‘existem’.
C) Se for substituído pelo verbo ‘existir’, este deverá assumir a forma ‘existe’.
D) Foi usado no sentido de ‘existir’, formando, assim, uma oração sem sujeito.

PROVA DE INFORMÁTICA
Questões numeradas de 11 a 20
QUESTÃO 11
O Windows disponibiliza recursos que facilitam a realização de diversas atividades por parte dos usuários. A esse
respeito, numere a coluna II de acordo com a coluna I, estabelecendo a relação entre a atividade do usuário e o
recurso oferecido pelo sistema.
COLUNA I
COLUNA II
1. Criação de desenhos simples e edição de imagens.
( ) Exploradoção de arquivos.
2. Organização de arquivos em pastas.
( ) Limpeza de disco.
( ) Paint.
3. Eliminação dos arquivos desnecessários do computador.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) 2, 1, 3.
B) 1, 2 ,3.
C) 2, 3, 1.
D) 3, 2, 1.
QUESTÃO 12
No programa Word, a aba "inserir" disponibiliza recursos de edição de texto. A respeito dessa aba, analise as
seguintes afirmativas.
I - A inserção de cabeçalho inclui um texto na parte inferior de cada página.
II - A inserção de rodapé inclui um texto no alto de cada página.
III - A inserção permite colocar números de página nos documentos.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
QUESTÃO 13
Em uma planilha do Excel 2010, os conteúdos das células A1, B1 e C1 são 5, 2 e 7, respectivamente. Assinale a
alternativa que apresenta o resultado CORRETO da fórmula =A1+C1*B1^2.
A) 19.
B) 25.
C) 33.
D) 48.
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QUESTÃO 14
Sobre o sistema operacional Windows 7, considerando a estrutura “bibliotecas”, analise as afirmativas a seguir e
indique a alternativa CORRETA.
I - Uma “biblioteca” coleta conteúdo de várias pastas. Podem-se incluir pastas de diversos locais na mesma
“biblioteca” e, depois, exibir e organizar os arquivos nessas pastas como uma coleção.
II - Quando se remove uma pasta de uma “biblioteca”, a pasta e o seu conteúdo não são excluídos do seu local
original.
III - As “bibliotecas” já trazem pastas prontas, não sendo permitido incluir novas pastas.
A) Somente a afirmação I está correta.
B) Somente a afirmação II está correta.
C) Somente a afirmação III está correta.
D) Somente as afirmações I e II estão corretas.
QUESTÃO 15
Qual ferramenta do sistema operacional Microsoft Windows 7 tem como função navegar nos arquivos armazenados?
A) Gerenciador de tarefas.
B) Editor de registros.
C) Desfragmentador de disco.
D) Windows explorer.
QUESTÃO 16
No sistema operacional Microsoft Windows 7, diversas informações estão armazenadas em arquivos de vários
formatos. Quando se seleciona um item para ser excluído de forma permanente, sem enviá-lo para a “lixeira”, devese pressionar, simultaneamente, as teclas:
A) Ctrl + Delete.
B) Ctrl + End.
C) Shift + Delete.
D) Shift + End.
QUESTÃO 17
Um usuário criou a seguinte estrutura de pastas no Microsoft Windows 7:

Cada uma das pastas contém cinco arquivos. Ao selecionar a pasta “projetos”, pressionar CTRL+X e, depois, abrir a
pasta “documentos” e pressionar CTRL+V, a pasta “projetos”
A) e todos os seus arquivos são movidos para dentro da pasta “documentos”.
B) é criada dentro da pasta “documentos”, mas sem os seus arquivos.
C) é enviada para a ”lixeira” com todos os seus arquivos.
D) é enviada para a “lixeira”, mas todos os seus arquivos são movidos para dentro da pasta “documentos”.
QUESTÃO 18
Qual a forma de mostrar as extensões dos arquivos por meio do “painel de controle” no sistema operacional
Windows 7?
A) Preferências, aba pastas e arquivos, e acessar o item de apresentação da extensão na aba geral.
B) Gerenciador de preferências, pastas e arquivos, e acessar o item de apresentação da extensão na aba geral.
C) Personalização, aba pastas e arquivos, e acessar o item de modificação na janela apresentação.
D) Aparência e personalização, opções de pasta, e, na aba exibição, modificar o item de ocultação da extensão para
arquivos conhecidos.
QUESTÃO 19
O pen drive é um dos dispositivos de armazenamento mais utilizados atualmente no universo da informática.
Considere que um pen drive que possui armazenado o arquivo Edital.pdf, com 377 KB de tamanho, foi inserido na
porta USB de um computador com sistema operacional Windows 7. Caso o arquivo Edital.pdf seja arrastado para a
“lixeira” presente na área de trabalho,
A) será apresentada uma janela para se escolher pela transferência do arquivo ou criar um atalho para o arquivo na
pasta “lixeira” da área de trabalho.
B) o arquivo será removido do pen drive e armazenado na pasta “lixeira” da área de trabalho, possibilitando a
restituição do arquivo.
C) o arquivo será transferido para a pasta oculta “lixeira” do pen drive, sendo possível recuperar o arquivo através da
habilitação da visualização da pasta oculta.
D) será apresentada uma janela de alerta de exclusão permanente, na qual se pode escolher o prosseguimento da
ação.
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QUESTÃO 20
Você criou uma pasta no Microsoft Windows 7 e deseja que outros usuários possam acessá-la, mas que não sejam
capazes de alterar ou excluir arquivos de dentro dela. Assinale a alternativa que apresenta a permissão de
compartilhamento que essa pasta deve possuir.
A) Leitura.
B) Leitura/Gravação.
C) Modificação.
D) Controle total.

PROVA DE PDR
Questões numeradas de 21 a 25
QUESTÃO 21
O Plano Diretor de Regionalização (PDR-SUS/MG-2011) é um instrumento de planejamento e gestão que, na área
da saúde, objetiva direcionar a descentralização com vistas à promoção de maior e mais adequada acessibilidade
dos usuários, considerados os princípios da integralidade, equidade e economia de escala. Assinale a alternativa
CORRETA.
A) Segundo o PDR-SUS/MG-2011, a adscrição da macrorregião Nordeste com relação às suas microrregiões é:
Águas Formosas, Almenara, Alvorada de Minas, Araçuaí, Capelinha, Itaobim, Padre Paraíso, Pedra Azul, Águas
Vermelhas, Teófilo Otoni, Malacacheta e Itambacuri.
B) Microrregião de Saúde: base territorial de planejamento da atenção primária e secundária com capacidade de
oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade e alguns serviços de baixa complexidade,
constituída por um ou mais módulos assistenciais. Apresenta nível tecnológico de média complexidade e
abrangência intermunicipal.
C) Fazem parte da Microrregião de Saúde de Pedra Azul: Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú, Divisa Alegre e
Pedra Azul.
D) Macrorregião de Saúde: base territorial de planejamento da atenção à saúde, que engloba regiões e
microrregiões de saúde e oferta de alguns serviços da média complexidade, de maior especialização e a maioria
de serviços da alta complexidade.
QUESTÃO 22
As cidades que fazem parte da Macrorregião Nordeste são:
I - Padre Paraíso – Caraí, Catuji, Itaipé e Padre Paraíso.
II - Turmalina – Aricanduva, Capelinha, Chapada do Norte, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas
Novas, Turmalina, Veredinha.
III - Araçuaí – Araçuaí, Berilo, Coronel Murta, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas, Virgem da Lapa.
IV - Nanuque – Carlos Chagas, Nanuque e Serra dos Aimorés.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I, III e IV, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 23
Em Minas Gerais, a partir de 2003, o Plano Diretor de Regionalização (PDR) torna-se um dos componentes do
projeto estruturador “Regionalização da Atenção à Saúde”, que integra o plano de governo. Sobre o PDR, analise as
afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa.
( ) Foi institucionalizado pela Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 01/2003) e tem sido utilizado
para orientar a organização das redes de atenção à saúde, fornecer as bases para os cálculos dos recursos e
monitoramento dos indicadores de saúde, da equidade e da integralidade.
( ) O PDR/MG levou em conta os princípios organizativos do SUS (Lei nº. 8.080) para estabelecer os eixos ou
linhas de trabalho que, além da definição territorial e para esta finalidade, preconizam a necessidade da
hierarquização dos serviços.
( ) Deve possibilitar racionalização de gastos e otimização na aplicação de recursos, com ganho de escala nas
ações, serviços e recursos de saúde de abrangência regional.
( ) As microrregiões que compõem uma macrorregião e os municípios que compõem uma microrregião devem
estar próximos de forma contígua.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) V, V, F, F.
B) F, F, V, F.
C) F, V, V, V.
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 24
Os espaços territoriais são referência para uma abordagem técnica dos interesses e das diferenças regionais, além
de oferecer uma visualização espacial comparativa dos avanços e dificuldades de regiões por indicadores de saúde,
os do Pacto pela Saúde, os da resolubilidade assistencial total e por programas prioritários.
Sobre a divisão assistencial apresentada no PDR-SUS/MG-2011, todas as alternativas estão incorretas, EXCETO:
A) A Macrorregião Nordeste é composta por somente oito microrregiões: Teófilo Otoni/Malacacheta/Itambacuri,
Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Itaobim, Nanuque, Padre Paraíso e Pedra Azul.
B) As macros Nordeste e Jequitinhonha fazem divisa com as seguintes macros: Norte, Leste e Centro.
C) A Macrorregião Jequitinhonha é formada pelas seguintes cidades: Alvorada de Minas, Carbonita, Coluna,
Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Itinga, Felício dos Santos, Itamarandiba,
Presidente Kubitschek, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Minas
Novas, Turmalina e Veredinha.
D) As cidades de Berilo, Itaípe, Santa Helena de Minas, Presidente Kubitschek e Chapada do Norte fazem parte da
microrregião de Minas Novas/Turmalina/Capelinha.
QUESTÃO 25
O Cap. V – O modelo assistencial e o modelo de regionalização: níveis de atenção à saúde e níveis de
regionalização – apresenta os procedimentos da Tabela SIAH do MS compondo a tipologia que descreve e detalha o
modelo. A “tipologia assistencial” é o perfil de atendimento requerido para o nível micro ou macro, que pode variar
entre um mínimo e o ideal, conforme o porte populacional e econômico.
De acordo esses modelos, marque a alternativa INCORRETA.
A) O “modelo assistencial” determina a estruturação geral do PDR e é a descrição de alguns dos procedimentos
mais emblemáticos, que, conforme densidade tecnológica e economia de escala, caracterizam cada nível de
regionalização.
B) Na representação do modelo de regionalização e sua correlação com o modelo de atenção à saúde, nesse
capítulo, foram apresentados os seguintes procedimentos emblemáticos: município – atenção primária;
microrregião – atenção secundária e terciária; e macrorregião – atenção secundária e terciária.
C) O modelo de regionalização adotado é constituído pelo nível ou espaço municipal responsável pela oferta de
serviços de atenção primária à saúde.
D) Os serviços a serem ofertados e que exigem maior proximidade do usuário são, geralmente, os de maior
demanda e, concomitantemente, aqueles que não requerem escala, que têm menor custo e maior disponibilidade
de recursos e cujo acesso está diretamente relacionado à distância – quanto menor a distância, maior a
demanda.
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