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ENFERMEIRO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 
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d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 

2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b)Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4.O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 
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b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 

 

6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação b) Hipérbole  c) Metonímia  d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador.  b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo.  d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  . d) Todas estão corretas 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem 

a seus programas é necessário: 
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a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

 

14. A representação total dos Conselho de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços (público 

ou privado) 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços (público e 

privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as necessidades 

específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da 

população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 

aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, 

Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, 

com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, com 

participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 

saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 
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c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 

tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como 

a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, não sendo vedado todo 

tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

 

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de 

acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus 

planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e 

contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre 

os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das 

redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das 

ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu 

porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as 

responsabilidades coletivas. 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar .    

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 

 

22. As Comissões Intergestores Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas que se 

fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os momentos 

explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a elaboração do plano 

de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 
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c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

 

24. Em relação à cronologia do processo de liderança, marque a alternativa ERRADA: 

a) na década de 70, o termo chefia é mais discutido do que o termo liderança. O enfermeiro é 

considerado líder da equipe e não há discussões sobre este aspecto. A liderança era percebida de 

uma forma incorreta, e existia uma grande expectativa em relação às suas possibilidades. Vivia-

se uma hierarquia rígida, onde se se priorizava o estabelecimento de regras, baseadas no 

controle, alienação e dominação, para a manutenção do status quo. 

b) a partir de 2000 não existe lugar para aqueles enfermeiros que só querem mandar e esperam 

que a sua equipe trabalhe sozinha. O enfermeiro precisa lembrar que ele está liderando uma 

equipe composta por pessoas com características diferentes, que devem ser respeitadas e sua 

tarefa entre outras é de treinar os membros para trabalhar com estas diferenças tirando o 

máximo de proveito. A confiança é um aspecto que não pode faltar no processo de liderança, e, 

além disto, o líder deve ser honesto, ter visão de futuro, competência, inspiração, coragem, 

senso de justiça e equidade.  

c) na década de 90 afirmava-se que ser chefe significava ser audacioso e habilidoso para 

saber como levar as pessoas a trabalharem em grupo, reconhecendo a melhor habilidade 

de cada um. O chefe era aquele que assumia a responsabilidade pelo produto final criado 

por várias pessoas. Afirmava que nesta época as palavras chefia, supervisão, gerência e 

presidência eram consideradas sinônimos. 

d) na década de 80, defendia-se a ideia que um chefe consciente poderia tornar-se um líder, 

procurando identificar-se com o seu grupo de trabalho, passando a ser um elemento do grupo 

que lidera, ao invés de ser uma pessoa estranha que só emitia ordens para controlá-lo. As formas 

de liderança em que o líder dava uma maior importância para o relacionamento 

líder/subordinado tendiam a obter mais resultados satisfatórios, criando assim uma maior 

liberdade aos liderados de participar de decisões. 

25.  A ciência preocupa-se com a causalidade (causa e efeito). A abordagem científica ao 

entendimento da realidade é caracterizada pela observação, verificação e experiência. Em 

relação à visão geral da ciência, marque a opção ERRADA: 

a)A ciência pode ser definida como “a explicação teórica do sujeito da inquirição e o processo 

metodológico de sustentação do conhecimento em uma disciplina.” 

b)A ciência é concebida como a opinião individualizada e informada sobre o mundo 

natural, não incluindo o comportamento humano e ação social. Vale lembrar que o 

homem é um ser único e deve ser visto de forma holística. 

c)A ciência tem sido classificada de vários modos, entre eles a ciência pura ou básica, a ciência 

natural, a ciência social ou humana e a ciência aplicada ou prática. As classificações não são 

mutuamente exclusivas e estão abertas à interpretação baseada na orientação filosófica.  

d)São algumas características da ciência: deve mostrar certa coerência, preocupa-se com 

campos definidos do conhecimento, é preferencialmente expressa em declarações universais, 

suas declarações devem ser ordenadas de forma lógica. 

26.  As grandes teorias são globais em sua aplicação na disciplina de enfermagem e têm sido 

instrumentos para ajudar a desenvolver a ciência enfermagem. Em relação a alguns critérios de 

análise para as grandes teorias da enfermagem, marque a opção INCORRETA: 

 

a) A experiência e a especialidade do estudioso em enfermagem não deve influenciar a 

perspectiva teórica. As experiências educacionais não podem influenciar o 

desenvolvimento da teoria, sob o risco de torna-la inadequada a outros campos de 

aplicação. 
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b) As filosofias fundamentais e as disciplinas nas quais os teóricos foram educados refletem-se 

em seus trabalhos. Os que tinham formação nas ciências sociais incorporaram características, 

conceitos e pressupostos dessas disciplinas em seus trabalhos.  

c) Os modelos conceituais e as grandes teorias têm a reputação de não serem especialmente 

úteis na direção da prática de enfermagem, devido ao seu âmbito e ao nível de abstração e por 

terem sido criados por meio de entendimento analítico, lógico e filosófico de um único teórico. 

d) Para serem úteis, as teorias devem ser “desprováveis”, isto é, podem ser questionadas e 

testadas no mundo real por meio de pesquisa. Como os principais propósitos da teoria da 

enfermagem são orientar a pesquisa, a prática, o ensino e a administração, a teoria deve ser 

submetida ao exame.   

27. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado pelos 

estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da qualidade de 

Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à melhoria na 

saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. Ao definir e avaliar a 

qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada como sendo o grau em que o 

cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao nível de melhoria da saúde que os 

estudos de eficácia têm estabelecido como alcançáveis.  

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 

mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

28. O Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) pode ser definido como uma maneira de 

determinar o grau de dependência de uma paciente em relação à equipe de enfermagem, com o 

objetivo de estabelecer o tempo gasto no cuidado, bem como o qualitativo do pessoal para 

atender à necessidades biopsicoespirituais do paciente. Em relação ao Dimensionamento do 

Quadro de Profissionais, na distribuição percentual do total de profissionais, é INCORRETO 

afirmar: 

 

a) Na assistência mínima e intermediária deve haver de 33 a 37% de enfermeiros e 67 a 63% de 

técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. 

b)  Na assistência intensiva deve haver de 62 a 58% de enfermeiros e 38 a 42% de técnicos 

de enfermagem.  

c) Assistência semi intensiva: 42 a 46% de enfermeiros e 58 a 54% de técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 

d) A distribuição percentual do total de profissionais é estabelecida de acordo com a Resolução 

COFEN 293/04. 

 

29. Ao se analisar a literatura, pode-se encontrar evidências que a evolução dos métodos de 

dimensionamento de pessoal está relacionada à evolução do conhecimento e às conquistas dos 

trabalhadores. Marque a opção INCORRETA: 

 

a) na segunda evolução é adotada a descrição de um método de cálculo de pessoal de 

enfermagem introduzindo a cobertura para as ausências previstas (folgas e férias) e não 

previstas (faltas e licenças) de acordo com a Proposta de Gaidzinski. 

b) na terceira evolução, Connor et al, 1960 sugere a introdução de um sistema de classificação 

de pacientes baseado no grau de dependência do paciente em ralação à assistência de 

enfermagem.  

c) a partir de 1998, houve a proposta de um método para dimensionar o pessoal de enfermagem, 

considerando a carga de trabalho da unidade, o índice de segurança técnica e a jornada de 

trabalho da enfermagem.  
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d) o índice de segurança técnica diz respeito às ausências previstas (folgas, feriados e férias) e 

ausências não previstas (faltas, licença, taxa de rotatividade e idade da equipe). 

 

 

30. Em relação ao processo de enfermagem, assinale a opção VERDADEIRA.  

 

a) De acordo com Yier et al (1993), o processo de enfermagem pode ser definido em termos 

de três grandes proporções: as relacionadas à clientela alvo do cuidado de enfermagem, os 

relacionados à organização/gerenciamento do cuidado e a organização, necessária para alcançar 

os propósitos estabelecidos. 

b) Algumas propriedades de enfermagem são: deve ser interativo (por basear-se nas relações 

recíprocas entre a enfermeira e o cliente, a família e outros profissionais da saúde), organizado e 

sistemático (por estar orientado por metas), baseado em conhecimento (porque propicia 

encontrar soluções além do que é tradicionalmente feito) dinâmico (porque pode ser adaptado à 

atividade de enfermagem em qualquer local ou área de especialização) e humanístico 

(desenvolvido e implementado de tal modo que seja dada maior consideração aos interesses 

particulares e desejos do cliente e pessoas significativas). 

c) Descrito usualmente passo a passo, o processo de enfermagem é visto por alguns como 

uma forma reducionista e excessivamente normativa de desempenhar o papel e as funções 

profissionais. Possivelmente, o modo como é abordado durante a formação profissional 

acadêmica, com excesso de detalhamento e supervalorização do método em detrimento da 

essência, naturalidade e espontaneidade do processo de cuidar, tem ocorrido para a sua 

desvalorização ou negação na prática assistencial. 

d) Idealmente, para que o processo de enfermagem possa ocorrer, não há necessidade que o 

cliente comunique verbal e/ou verbalmente disponibilidade para envolver-se, não expressando 

suas expectativas, valores, crenças, atitudes preocupações e ansiedades relativas à situação que 

vivencia. 

 

31. Em relação à administração de materiais e enfermagem, aponte a assertiva FALSA: 

a) A importância de planejamento de estoques seria o estabelecimento da distribuição racional 

no tempo e no espaço dos recursos disponíveis, com o objetivo de atender com um menor 

desperdício possível a hierarquia de prioridades necessárias para a realização, com êxito, de um 

propósito previamente definido. 

b) Para Krause, a administração de materiais é um ciclo contínuo de operações correlatas e 

interdependentes, válidas para qualquer instituição independentemente do seu tamanho. 

c) Em instituições privadas, geralmente a compra é direta, ou seja, o serviço de compras 

agencia livremente com os fornecedores, apenas seguindo as diretrizes financeiras da instituição 

de saúde. As instituições públicas obedecem rigidamente, as normas referentes aos 

procedimentos legais que regulamentam as licitações desse campo. 

d) O conhecimento dos enfermeiros no processo de compras de materiais nas instituições 

hospitalares é cada vez mais requisitado. Em tempos passados, o enfermeiro nunca 

participou desse processo, seja formal ou informalmente, mas com o tempo, conseguiu 

mostrar a sua competência para tal. 

 

 

32. Em relação à gestão de materiais, aponte a opção FALSA: 

a) As compras públicas exigem um formalismo maior dado a previsão legal que o 

administrador público deve seguir. Ou seja, o princípio da legalidade vincula as ações do 

administrador às formalidades da Lei. 

b) O estatuto das compras públicas concentra-se na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada 

pelas Leis 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98. 

c) O objetivo geral da licitação é a busca da proposta mais vantajosa para a administração 

pública, observando alguns princípios fixados em lei.  

d) O custo de manutenção por período é o preço pago pelo bem ou serviço.  
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33. Em relação ao mecanismo de enfrentamento, marque a alternativa CORRETA: 

a) Os mecanismos de defesa têm por função aumentar qualquer manifestação que pode colocar 

em perigo a integridade do ego. 

b) Os mecanismos de defesa nunca são qualidades que nunca são confundidos com defesas. 

c) Os mecanismos de defesa são necessários, mas como são inconscientes, não sabemos 

quando estamos atuando a partir deles. Dessa forma, eles tendem a ser prejudiciais, já que 

ao nos “proteger” cria outros problemas. 

d) Reprimir sempre é certo e é extremamente eficiente como agente de transformação. É um 

auxiliar importante para vivermos socialmente e crescermos interiormente.  

 

34. Gestante com sorologia positiva para o vírus da AIDS. Marque a opção CORRETA. 

a)O risco do neonato adquirir o vírus diminuí com a administração de terapia 

antiretroviral a partir da 14ª semana de gestação. 

b)A transmissão do vírus (vertical) acontece apenas com o aleitamento materno. 

c)O inicio da medicação antiretroviral na gestação restringe-se à prevenção de complicações 

maternas. 

d)A cesárea previne a transmissão vertical não necessitando do uso de medicação antiretroviral. 

 

35. Mulher, 30 anos de idade com VDRL 1:32, relatando que fez tratamento com penicilina 

benzatina há 5 meses, mas que o parceiro não se tratou. Marque a conduta correta. 

a)Tratar o parceiro. 

b)Deve ser memória imunológica. 

c)Deve repetir o tratamento da paciente e tratar também o parceiro. 

d)Repetir o exame após 3 meses para verificar a queda dos títulos. 

 

36. Criança menor de 1 ano de idade chega com quadro de diarreia aguda e desidratação. Relata 

a mãe que vinha dando soro cada evacuação, mas que a criança não melhorou. Marque a opção 

INCORRETA. 

a)Está recomendado, no caso de criança com vômito, reduzir o volume administrado de soro 

oral e aumentar a frequência da administração. 

b)Está recomendado, no caso de administração insuficiente, reiniciar na própria unidade de 

saúde uma fase rápida de tratamento com soro oral (em 3 a 4 horas).  

c)Está recomendado, nesse caso iniciar precocemente a reidratação parenteral iniciando 

com a fase rápida.  

d)Está recomendada, após o desaparecimento de sinais de desidratação, reiniciar a alimentação 

sendo que em lactantes em uso de fórmula artificial não deve diluir o leite. 

 

37. Mulher alcoólatra, com quadro de tosse e emagrecimento. Marque a opção INCORRETA. 

a)Está recomendado pesquisa de tuberculose, solicitando o exame microbiológico do escarro. 

b)O exame de BAAR negativo não exclui tuberculose. 

c) Está recomendada a investigação com a realização de exame físico, ppd e raio X de tórax. 

d)No caso de  tuberculose, basta consultas periódicas de acompanhamento. 

 

38. Criança de 7 anos de idade com quadro de evolução de 3 semanas, apresentando história de 

episódios de dor abdominal e com cerca 3 episódios diários de evacuação líquida. Relata a mãe 

que outras crianças da escola tinha tido um quadro semelhante. Apresentando de alterado, ao 

exame, apenas um abdome doloroso difusamente à palpação. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado a alimentação e aumentar a ingestão de 

líquidos. 

b)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado solicitar o parasitológico de fezes. 

c)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado iniciar mebendazol. 

d)Pelo diagnóstico presuntivo deve buscar investigar a possibilidade de algum surto. 
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39. Paciente de 65 anos, hipertenso em tratamento com diurético, passa a relatar que vem com 

quadro de dispneia aos grandes esforços. Marque a opção CORRETA. 

 

a)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico o teste 

ergométrico. 

b)Deve ser um quadro de hipotensão medicamentosa e está recomendado diminuir a dose do 

anti-hipertensivo. 

c)Deve ser um quadro de mau controle da pressão arterial e está recomendado o aumento da 

dose da medicação. 

d)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico o 

ECG e o raio X de tórax. 

 

40. Paciente, agricultor, de 68 anos de idade com quadro de tosse e discreta falta de ar, relata 

que iniciou o quadro com um resfriado, tudo começou há cerca de 1 semana. Orientado, 

temperatura axilar- 38,5°C, frequência respiratória de 32irpm. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Esse quadro poderá ser de pneumonia e é recomendado iniciar precocemente o tratamento 

antibiótico. 

b)A escolha do antibiótico no tratamento empírico das pneumonias deve basear-se na idade do 

paciente e na gravidade do quadro clínico. 

c)Está indicada a solicitação de raio X de tórax em PA e perfil, eritrograma e leucograma. 

d)A escolha do antibiótico e do tratamento em regime ambulatorial baseia-se apenas na 

idade e no estado geral do paciente. 

 

41. Gestante, 40 anos de idade, vinha com pré-natal sem alteração. Chega à unidade de saúde 

com queixa de dor abdominal e discreto sangramento, apresentando 33 semanas de idade 

gestacional. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Está recomendado o uso de tocolítico oral e orientar repouso em domicílio. 

b)Está recomendado avaliar o volume do sangramento para realizar o diagnóstico diferencial. 

c)Está recomendado o exame especular para avaliar a origem do sangramento. 

d)Está recomendado avaliar o tônus uterino para realizar o diagnóstico diferencial. 

 

42. A respeito de queimadura elétrica pode-se afirmar, EXCETO:  

a)O tecido de maior resistência à propagação da corrente elétrica é o osso. 

b)A lesão por corrente alternada apresenta melhor prognóstico. 

c)O risco de fibrilação ventricular persiste durante as primeiras 48 horas. 

d)A mioglobinúria é causa frequente de insuficiência renal aguda. 

 

43. Paciente de 50 anos de idade com diagnóstico de hipertensão arterial primária. Sem 

sintomatologia. PA de 180 x 100mmHg. Sem outra alteração significativa ao exame físico. 

Marque a opção CORRETA. 

 

a)Está indicado fazer nifedipina de ação rápida para diminuição da PA e depois iniciar 

tratamento medicamentoso. 

b)Está indicado o aumento da dosagem do medicamento ou sua troca se já faz duas semanas que 

vem em uso. 

c)Está indicado a mudança de estilo de vida e avaliar após 2 meses se há necessidade de 

tratamento medicamentoso. 

d)Está indicado orientar mudança de estilo de vida e iniciar a terapêutica medicamentosa 

de uso crônico. 

 

44. Uma gestante hipertensa crônica com 28 semanas de gestação, em acompanhamento pré-

natal de alto risco apresenta ganho ponderal superior a 1000g na última semana e aumento dos 
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níveis pressóricos, apesar do uso correto de medicações. Visando fazer o diagnóstico diferencial 

com pré-eclâmpsia sobreposta, são exames complementares auxiliares, EXCETO:  

a) perfil biofísico fetal.    b) proteinúria de 24 horas. 

c) atividade antitrombina III.   d) calciúria de 24 horas 

 

45. Sobre a esterilização cirúrgica como método de planejamento familiar, marque a alternativa 

CORRETA.  

a)A esterilização de pessoa absolutamente incapaz somente poderá ocorrer mediante autorização 

judicial. 

b)Até 42 dias pós-parto ou aborto é vedada, exceto em caso de necessidade comprovada. 

c) É vedado durante o período da gestação, exceto em caso de necessidade comprovada. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

46. Na investigação diagnóstica de um caso de anemia foram encontrados os seguintes achados 

laboratoriais: HB = 9,5 g/dl; Ht = 29%, VCM = 86 fL (VN = 80-100); ferro sérico= 30 mcg/dl 

(VN = 30-160); saturação de transferrina = 15% (VN = 10-20); TIBC=220mcg/dL (VN = 228-

428) e ferritina sérica = 650 ng/mL (VN= 30-300). Assinale a anemia mais provável de estar 

acometendo esse paciente:  

 

a)ferropriva  b)talassemia major             c)doença crônica  d)megaloblástica 

 

47. Qual dos medicamentos abaixo empregado para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 

reduz o índice de massa corpórea?  

a)pioglitazone  b)acarbose  c)glimepirida  d)metformina 

 

48.  Em relação à anemia ferropriva podemos afirmar, EXCETO:  

a) A protoporfirina eritrocitária apresenta níveis elevados. 

b) Esplenomegalia é encontrada em cerca de 5 – 10% dos casos. 

c) A poiquilocitose é evento terminal. 

d) Raramente é causa de anemia na infância. 

 

49. Existe um conjunto de indicadores para a avaliação de um estabelecimento de saúde 

hospitalar. São considerados indicadores clássicos de avaliação desempenho hospitalar: 

 

a) Taxa de ocupação hospitalar, média de permanência, média de pacientes/dia. 

b) Número de leitos, número de pacientes, número de atendimentos ambulatoriais. 

c) Taxa de ocupação de setores, média de atendimentos/dia, média de pacientes/hora. 

d) Taxa de mortalidade infantil, taxa de evasão de pacientes, taxa de migração de pacientes. 

 

50. Escolar de 10 anos apresenta quadro de tosse seca de grande intensidade há três semanas. Os 

pais referem que no início havia febre, cefaleia, mialgia e dor de garganta que desapareceram ao 

final da primeira semana de doença. Ao exame: presença de raros estertores crepitantes. O 

diagnóstico e o tratamento indicados neste casão são, respectivamente:  

 

a)asma; salbutamol   b)sinusite; amoxicilina 

c)pneumonia; amoxicilina  d)pneumonia; azitromicina 

 

 




