DIA DO

SERVIDOR PÚBLICO
28 DE OUTUBRO

28 DE OUTUBRO | Dia do Servidor Público
A data celebra o profissional que trabalha nas mais variadas áreas do Poder Público, seja municipal, estadual
ou federal.
O Dia do Servidor Público surgiu através do Conselho Federal do Serviço
Público Civil, homenageando a criação
das leis que regem os direitos e deveres dos servidores públicos - Decreto
Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939.
O que motivou a criação da data pelo
Conselho, em parte, foi a fundação do
Departamento Administrativo do Ser-

viço Público do Brasil, em 1938. Assim,
o artigo 236 da lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, determina que 28
de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil.
Para celebrar esta data, a Secretaria
Municipal de Saúde apresenta esta cartilha lúdica para seus servidores, contendo jogos recreativos tais como: palavras cruzadas, caça palavras, jogo dos
sete erros, entre outros. O tema central
é gestão de pessoas e serviço público.
Divirtam-se!
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CAÇA PALAVRAS | Deveres dos Agentes Públicos
O servidor público deve seguir alguns
princípios previstos em lei para a prestação de serviço adequado que satisfaça
as necessidades coletivas do Estado. Encontre no diagrama ao lado as 10 desses
princípios.
MORALIDADE
AGIR
PRODUTIVIDADE
ÉTICA
EFICIÊNCIA
BOA-FÉ
TRANSPARÊNCIA
LEGALIDADE
HONESTIDADE
PROBIDADE
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PALAVRAS CRUZADAS | Cargos e profissionais
Listamos algumas atividades realizadas pelos servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde.
Descubra abaixo quais completam a cruzada:
VERTICAIS

6
8

4

7
2
HORIZONTAIS
Administrativo
5
Agente comunitário de saúde
Agente de combate a endemias
Assistente social
1
Auxiliar de consultório dentário
Auxiliar de enfermagem
Técnico em enfermagem
Técnico em equipamentos odontológicos
Técnico em farmácia
Técnico em óptica
Urologia
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Motorista
Médico
Auxiliar de laboratório
Auxiliar de saúde bucal
Educador físico
Farmacêutico
Fisioterapia
Técnico de laboratório
Técnico em prótese dentária
Técnico em radiologia
Técnico em saúde bucal
Terapia ocupacional
Traumatologia
Ultrassonografista
Veterinária

JOGO DOS 7 ERROS | Rede de Atenção às Urgências
Encontre sete diferenças entre os quadros abaixos, que representam as Redes de Atenção às Urgências:
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LIGUE OS PONTOS | Símbolos Municipais
34 31
37 35
•

LIGUE OS PONTOS AO LADO
NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA
E COMPLETE UM DOS
SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO.
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QUIZ | Cuidados contra a Covid-19
Responda o QUIZ sobre os cuidados contra a
Covid-19 nas páginas seguintes. Depois confira
as respostas na página 15. Some o número de
acertos para saber o seu nível de conhecimento:
De 10 a 12 acertos - OURO
De 7 a 9 acertos - PRATA
De 4 a 6 acertos - BRONZE
Com 3 ou menos acertos - SE INFORME MAIS!

7

QUIZ | Cuidados contra a Covid-19
1. Ao sair de casa, devo utilizar

2. Ao retornar da rua, devo tirar

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

3. Higienizar os óculos da ma-

4. Se eu for utilizar o elevador

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

máscara de proteção e levar
álcool em gel para higienizar
as mãos regularmente.

neira correta é uma medida
de proteção contra a contaminação pela Covid-19.
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os sapatos, além de separar a
roupa usada para lavar, mas
não preciso tomar banho, pois
não encostei em ninguém.

residencial e já estiver ocupado por mais de uma pessoa,
posso entrar tranquilamente,
basta não encostar nelas.

QUIZ | Cuidados contra a Covid-19
5. Quando utilizar o transporte

6. Se me sinto bem e tomo to-

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

7. Os sintomas mais comuns

8. É possível estar com a CO-

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

público, preciso tomar alguns
cuidados, como fazer uso de
máscara de proteção e higienizar as mãos com álcool em gel.

da COVID-19 são: febre, tosse, cansaço, dor de cabeça e
alteração do olfato.

dos os cuidados, tudo bem
abraçar e beijar as pessoas
com quem moro.

VID-19 por até 14 dias antes
de apresentar os sintomas.
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QUIZ | Cuidados contra a Covid-19
9. A COVID-19 é mais perigosa

10. Devo procurar

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

11. Mesmo uma pessoa sem

12. Usando máscara

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

▢ VERDADEIRO
▢ FALSO

para indivíduos acima dos
60 anos ou debilitados, portadores de doenças crônicas
e crianças.

sintomas da COVID-19
pode contaminar outras.
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o hospital quando
estiver espirrando.

não é possível
ser infectado.

RESPOSTAS

Caça Palavras:

12

Palavras Cruzadas:
6
8

4

7
2
3
5
1
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Jogo dos 7 Erros:
UPA

ATENÇÃO
DOMICILIAR

CENTRAL DE
REGULAÇÃO

CENTRO DE
SAÚDE

SAMU

HOSPITAL

UNIDADE DE SAÚDE
COM SALA DE

ESTABILIZAÇÃO
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Quiz:
1. VERDADEIRO

7. VERDADEIRO

O uso da máscara e do álcool em gel são recomendados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde como algumas das principais formas
de prevenção ao novo coronavírus.

Mas fique atento(a): os sintomas não ocorrem no mesmo instante da infecção.

2. FALSO

Verdade verdadeira. O período de incubação varia entre 2 e 14 dias. E a média é
de 5 dias.

Uma das formas de contágio da Covid-19 é o contato com superfícies ou objetos
contaminados; por isso, tomar banho é essencial, independente da relação direta com outras pessoas.

8. VERDADEIRO
9. FALSO

3. VERDADEIRO

Cuidado com a armadilha: crianças não estão no grupo de risco, mas nada de
relaxar os cuidados. Apesar de mais raros, muitos casos graves em crianças
têm sido relatados.

Os olhos também podem ser fonte de contaminação do novo Coronavírus. Isso
ocorre, principalmente, quando o indivíduo toca em objetos e superfícies contaminados e leva as mãos sujas ao rosto. Por isso, alguns cuidados, como lavar os
óculos com água e sabão neutro, são essenciais.

10. FALSO

4. FALSO
A indicação é que aguarde a próxima vez para entrar no elevador sozinho(a) ou
com pessoas que façam parte do seu convívio diário.

5. VERDADEIRO

Estar espirrando não é condição suficiente para se deslocar até o hospital. Procure atendimento médico se surgir febre ou apresentar sinais de fadiga ou desconforto para respirar.

11. VERDADEIRO
É importante lembrar que existe a possibilidade de uma pessoa transportar e
transmitir o vírus por gotículas respiratórias e pelas mãos contaminadas, sem
estar apresentando qualquer sintoma da COVID-19.

Tais hábitos são preventivos e ajudam a conter a disseminação do vírus.

6. VERDADEIRO
Verdade, mas com ressalva: baixar a guarda em casa é possível somente se
todos estiverem respeitando as orientações sanitárias. Caso contrário, mesmo
se cuidando, você pode estar em risco dentro da sua própria casa.

12. FALSO
É claro que o uso da máscara é fundamental, mas precisa estar em conjunção
com aqueles outros cuidados: distanciamento social e higienização constante
das mãos.

15

