
CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO   
 

DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  
 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

NNoommee    

NNºº  ddee  IIddeenntt                          ÓÓrrgg..  EExxpp..                  UUFF..                  NNºº  ddee  IInnsscc..                  

PPrrééddiioo                                                                                                                                          SSaallaa  

 
 

EENNFFEERRMMEEIIRROO  
  

 

AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

���� AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

���� OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  uumm  ttoottaall  ddee  5500  ((cciinnqqüüeennttaa))  qquueessttõõeess,,  

sseennddoo  2200  ((vviinnttee))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  GGeerraaiiss//SSaaúúddee  CCoolleettiivvaa  ee  3300  ((ttrriinnttaa))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  

EEssppeeccííffiiccooss..  

���� SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

���� UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

���� PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  

oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

���� AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ppaarraa  aass  qquueessttõõeess  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  

ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..  

���� VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

���� PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

 UNIVE RSIDADE
DE PERNAMBUCO
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 
 
01. Sobre a Constituição Federal de 1988, Título VIII, capítulo II, - Seção III, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. No Art. 200, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

II. A descentralização, com direção única em cada esfera de governo; o atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e a participação da comunidade são 
diretrizes que constituem um sistema único com ações e serviços públicos que integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada.  

III.As ações dos serviços de saúde são de relevância pública. O Poder Público tem a responsabilidade de 
regulamentar, fiscalizar e controlar. 

IV.A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.  

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I, II e III, apenas.  
B) I, III e IV, apenas.  D) I e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas.  E) I, II, III e IV. 
 
02. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído do conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público. Sobre o SUS, coloque V (Verdadeiro) e F (Falso). 

 
(   ) A Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo (federal, estadual e 

municipal), com ênfase na centralização dos serviços para os municípios; regionalização e hierarquização da 
rede de serviços de saúde é uma das diretrizes do SUS. 

(   )  As ações e os serviços de saúde do SUS têm organização de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de 
complexidade crescente. 

(   ) A Lei 8.080/90 regulamenta que é dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. 

(   ) A Lei 8.080/90 regulamenta a participação social em cada esfera do governo sem prejuízo das funções do Poder 
Legislativo. Essas instâncias são as Conferências e os Conselhos de Saúde. 

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA. 
 
A) V, V, V, V.  
B) F, V, V, F.  D) F, F, V, V. 
C) V, F, V, F.  E) F, F, F, V. 
 
03. São princípios do SUS: 
 
A) universalidade, pessoalidade e legalidade. 
B) igualdade, legalidade e universalidade.  D) eqüidade, universalidade e legalidade. 
C) universalidade, igualdade e eqüidade. E) universalidade, pessoalidade e eqüidade. 
 
04. Leia as sentenças abaixo. 
 

I. A responsabilidade do Poder Público, em relação à saúde, não exclui o papel da família, da comunidade e dos 
próprios indivíduos. 

II. A direção do SUS será exercida em cada esfera de governo, pelos seguintes órgãos: Ministério da Saúde, 
Secretaria do Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. 

III. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

IV.O novo modelo de atenção à saúde baseia-se no modelo epidemiológico e no modelo terapêutico.  
 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I, II e IV, apenas.  
B) II, III e IV, apenas.  D) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  E) I, II e III, apenas. 
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05. A partir da criação do SUS, aprovada em setembro de 1990, houve ampliação da participação da comunidade na 
fiscalização e no controle das ações de saúde, que foi regulamentada através da 

 
A) Lei 8.142/90.  
B) NOB 01/91.  D) Lei 624/90. 
C) NOB 01/96.  E) Lei 5287/92. 
 
06. A Constituição Federal de 1988, no Título II, Capítulo II, Seção II, que trata da saúde, destaca como competência 

do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
A) o destino de recursos para as universidades públicas ou privadas que formam os profissionais da área da saúde. 
B) a execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica bem como as de saúde do trabalhador. 
C) o ordenamento da formação de recursos humanos na área de saúde, através do financiamento dos cursos superiores de 

saúde. 
D) a colaboração quanto à proteção do meio ambiente, nele compreendida a limpeza e a manutenção de córregos e rios bem 

como a fiscalização dos mananciais. 
E) dispor na legislação complementar quais os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é 

permitida. 
 
07. A Lei Orgânica da Saúde estabelece que a(à) 
 
A) direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de governo, pelo Ministério da Saúde. 
B) integralidade da assistência é garantida mediante a oferta do programa de saúde da família e de unidades básicas de saúde. 
C) direção municipal do SUS compete definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade no nível 

municipal. 
D) direção nacional do SUS compete promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde. 
E) política de recursos humanos na área da saúde visa à organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino. 
 
08. No Programa de Saúde da Família, o membro da equipe que tem como atribuição específica realizar o mapeamento 

de sua área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas às situações de risco, é o 
 
A) Auxiliar de Enfermagem. 
B) Enfermeiro.  D) Agente Comunitário de Saúde. 
C) Assistente Social. E) Sanitarista. 
 
09. De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOB-SUS/1996: 
 
A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais) ocorrerá 

mediante convênio ou instrumento congênere. 
B) o Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e 

ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal. 
C) a transferência total do PAB não poderá ser suspensa, ainda que em caso da não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos 

bancos de dados de interesse nacional. 
D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da 

população coberta, até atingir 100% da população do município. 
E) a definição do elenco de procedimentos custeados pelo PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na maioria dos 

estados, mantendo seus valores, até que a atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em todo o país. 
 
10. A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 tem por finalidade 
 
A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização da assistência. 
B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização da assistência. 
C) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de centralização da assistência 

hospitalar de alta complexidade. 
D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual. 
E) desestimular os consórcios intermunicipais de saúde. 
 
11.Constitui ação da vigilância à saúde: 
 
A) participar da formulação e implementação das políticas de atenção especializada. 
B) regular e coordenar as atividades do Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos. 
C) combater doenças transmitidas por vetores. 
D) elaborar a política de regulação assistencial. 
E) manter e atualizar cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. 
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12. Correlacione a esfera gestora em Atenção Básica na primeira coluna à respectiva responsabilidade na segunda 
coluna. 

 
1. Federal (   ) Manter as bases de dados nacionais. 
2. Estadual (   ) Acompanhar a implantação e a execução das ações de atenção básica em 

seu território. 
3. Municipal (   ) Contratualizar o trabalho em atenção básica.  
 (   ) Auxiliar na execução das estratégias de avaliação da atenção básica em seu 

território. 
 (   ) Avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua supervisão. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA. 
 
A) 1,2,3,1,2. B) 3,2,1,2,1. C) 2,3,2,3,1. D) 3,2,3,2,1.  E) 1,2,3,2,3. 
 
13. Sobre o Programa Nacional DST/AIDS, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O acesso ao tratamento gratuito ainda não é uma realidade. 
B) O acesso de todas as gestantes HIV+ ao tratamento com anti-retrovirais é uma das prioridades da política de tratamento. 
C) Assegura o monitoramento e a garantia da avaliação da qualidade do diagnóstico laboratorial, apenas, para sífilis. 
D) A capacitação de profissionais de saúde, por meio de treinamento especializado, para o diagnóstico laboratorial de DST, é 

da responsabilidade do Governo Federal. 
E) Acolhimento, aconselhamento e tratamento das pessoas infectadas pelo HIV e portadores de DST são prioridades das 

equipes de saúde da família.  
 
14. Analise as correlações dos Níveis de Atenção à Saúde: 
 
I.  Imunização -  atenção primária 
II.  Diagnóstico precoce da Hipertensão -  atenção primária 
III.  Acompanhamento do pré-natal -  atenção secundária 
IV.  Transplante renal -  atenção terciária 
 
São CORRETAS as correlações: 
 
A) I, II, III e IV.  
B) I, II e III, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas.  E) I e II, apenas.  
 
15. A Constituição Federal de 1988, no artigo 196, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução das doenças e agravos, preconizando o acesso 
universal e igualitário. Assim, é correto afirmar, EXCETO. 

 
A) O atendimento à saúde, em todos os níveis, é garantido através do acesso universal. 
B) A assistência à saúde deverá ser estruturada, de forma diferenciada, para as populações urbanas e rurais. 
C) O Sistema Único de Saúde é produto dos movimentos sociais e assegurado na Constituição Federal de 1988. 
D) Universalidade é um princípio garantido pelo Sistema Único de Saúde em que todo cidadão tem direito de ser atendido nos 

serviços de saúde. 
E) Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e os postos de saúde, hospitais - incluindo os universitários, laboratórios, 

hemocentros (bancos de sangue), além de fundações e institutos de pesquisa. 
 
16. A Lei de Biossegurança aprovada em 2005 trata da(s) 
 
A) utilização de células-tronco embrionárias. 
B) criação do Conselho Nacional de Bioética.  D) doações de órgãos. 
C) Política Nacional de Biotecnologia. E) utilização de biofármacos. 
 
17. Sobre promoção à saúde, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A proposta de “saúde para todos no ano 2000” e a estratégia de Atenção Primária de Saúde surgiram a partir da Declaração 

do México. 
B) A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi realizada em Ottawa. 
C) Enfatiza Políticas de controle de doenças. 
D) Estabelece que o espaço para a atuação no processo de promoção da saúde é exclusivo das unidades de atenção básica. 
E) As discussões da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde focalizaram, principalmente, as 

necessidades em saúde nos países em desenvolvimento. 
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18. Com relação à Política Nacional de Atenção Básica de Saúde, estabelecida pelo Ministério da Saúde, o processo de 
trabalho das equipes de Atenção Básica deve observar algumas características. Sobre estas, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) Programação e implementação das atividades com a priorização de solução de problemas de saúde mais freqüentes, 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, sem considerar os problemas apresentados pela 
demanda espontânea. 

B) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde no País, por meio do apoio à Atenção Básica e do estímulo à 
adoção da estratégia de Saúde da Família como estruturante para a organização dos sistemas municipais de saúde. 

C) Garantia de encaminhamento imediato das urgências e emergências médicas. 
D) Assistência básica integral e contínua da demanda espontânea. 
E) Definição do território de atuação das unidades básicas de saúde. 
 
19. Em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, assinale V (verdadeiro) e F (falso) nos parênteses 

abaixo. 
 

(   )  Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e 
à prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. 

(   ) Uma das atividades do agente comunitário de saúde da família é realizar procedimentos no domicílio, como: 
verificação da pressão arterial em pacientes hipertensos, pesagem de crianças e administração de 
medicamentos via oral. 

(   )  O agente comunitário de saúde deve trabalhar com adscrição de famílias, em base geográfica definida, 
denominada área de abrangência. 

(   )  A supervisão das atividades do agente comunitário é de responsabilidade de qualquer membro da equipe de 
saúde, designado pelo coordenador da unidade de saúde. 

(   ) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e todos os indivíduos sob sua responsabilidade, 
de acordo com as necessidades definidas pela equipe. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA. 
 
A) V, V, V, V, V. B) V, F, V, V, V. C) V, F, V, F, V. D) V, F, V, F, F. E) V, F, F, F, V. 
 
20. O Programa Saúde da Família (PSF) requer um trabalho interdisciplinar para lidar com a complexidade da saúde. 

Partindo dessa premissa, a equipe básica do programa pode ser constituída de 
 

I. enfermeiro; 
II. técnico de enfermagem; 
III. médico; 
IV. agentes comunitários; 
V.  assistente social. 

 
Devem fazer parte efetivamente da equipe os profissionais indicados nos itens 
 
A) I e III, apenas.  
B) II e IV, apenas.  D) I, II, III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas.  E) I, II, III, IV e V. 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
21. Em uma Unidade de Saúde da Família, um técnico de enfermagem acolheu uma gestante com queixa de cefaléia 

intensa. Ao verificar a pressão arterial, constatou níveis pressóricos de 150X90, e como o enfermeiro estava 
realizando visita domiciliar, o profissional tomou a decisão de orientar a gestante para tomar um analgésico, ficar 
em repouso e voltar no dia seguinte. A conduta adotada pelo profissional, seguindo os preceitos éticos da profissão, 
se caracteriza como 

 
I. imprudência. 
II. imperícia. 
III. correta, porque, na ausência do Enfermeiro, o Técnico de Enfermagem pode assumir a sua função. 
IV.  negligência. 
V. displicência. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I e II.  
B) II e IV.    D) I, II e IV. 
C) I e V.    E) III. 
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22. As penalidades impostas aos infratores do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem pelos CORENs, 
conforme a determinação da Lei nº 5905, de 12 de julho de 1973, no seu artigo 18, são as seguintes:  

 
I. Advertência verbal e escrita, multa, censura. 
II. Advertência escrita, multa, censura e cassação do direito ao exercício profissional. 
III.Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional. 
IV.Advertência verbal, multa, censura, cassação do direito ao exercício profissional. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I e II.  
B) III e IV.   D) III. 
C) II e IV.    E) IV. 
 
23. Considerando-se que o processo de esterilização dos materiais de uso em unidades básicas de saúde é de 

responsabilidade do Enfermeiro, é CORRETO afirmar. 
 

I. O material embalado em papel e esterilizado em autoclave tem prazo de validade de 7 dias. 
II.O prazo de validade do processo de esterilização não está relacionado com o tempo, mas, com as condições de 

armazenamento. 
III.O prazo de validade do processo de esterilização depende do tipo de embalagem usada e das condições de 

armazenamento. 
IV.As embalagens devem permitir o contato dos artigos com os agentes esterilizantes bem como mantê-los livres de 

microrganismos, durante o armazenamento. 
 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
 
A) I e IV, apenas. 
B) II e III, apenas.  D) III e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas.  E) IV, apenas. 
 
24. Sobre família, abordagem, papéis e funções, é INCORRETO afirmar. 
 
A) A família é um espaço de relações afetivas entre seus componentes. 
B) A família é um espaço em que são organizados atividades e arranjos, com o objetivo de promover a sobrevivência do grupo 

familiar. 
C) A família apresenta quatro funções básicas: a econômica, a reprodutiva, a educativa e a sexual. 
D) A família apresenta quatro funções básicas, as quais correspondem à prática de ações que visam à sobrevivência, 

desempenhadas, da mesma forma, por todos os grupos familiares, em uma determinada sociedade. 
E) A organização da família depende da forma de participação, no mercado de trabalho, dos seus participantes, ou seja, sua 

inserção na estrutura social. 
 
25. Coloque (V) para Verdadeiro e (F), para Falso. 
 

(   ) A pobreza de relações sociais constitui fator de risco à saúde, comparável ao fumo, à Pressão Arterial elevada e à 
obesidade. 

(   ) A dificuldade de sobrevivência, a educação deficiente e a baixa renda per capta contribuem para a baixa 
capacidade de organização da sociedade. 

(   ) As redes sociais apresentam influência positiva na saúde, uma vez que favorece um comportamento de 
monitoramento da saúde através da convivência entre as pessoas. 

(   ) As redes proporcionam o apoio social, que representa aspectos positivos das relações sociais, como compartilhar 
informações e auxílio em momentos de crise. 

 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência CORRETA. 
 
A) F, V, V, F. B) V, V, F, F. C) F, F, V, V. D) V, V, V, V. E) V, F, F, V. 
 
26. Em 1989, dois acontecimentos marcaram a saúde mental brasileira; um se refere à intervenção realizada pela 

prefeitura da cidade de Santos – SP e o outro faz referência ao Projeto de Lei  
 
A) que criou o SUS. 
B) que fechava os hospitais psiquiátricos. 
C) 3.657/89 que dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios. 
D) que aumentava o número de leitos nos manicômios. 
E) que estabelece a hospitalização dos portadores de transtorno mental. 
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27. A atenção à saúde mental é preconizada no nível de ação primária, secundária e terciária. Com relação ao nível 
primário, é CORRETO afirmar. 

 
A) A equipe multiprofissional em que os profissionais desenvolvem ações de caráter preventivo nos centros de saúde. 
B) Recebe os portadores de transtorno mental referendado pelas unidades do nível secundário e terciário. 
C) Desenvolve suas atividades nas unidades especializadas. 
D) Prestação de serviço à população em nível de complexidade secundária e terciária. 
E) Realiza capacitação da equipe multiprofissional. 
 
28. De acordo com o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes mellitus do Ministério da 

Saúde, analise as sentenças abaixo. 
 

I. Ao realizar o exame físico, parte da Consulta de Enfermagem, pela primeira vez, o enfermeiro identifica no 
cliente um nível tensional de 140x95 mmHg, e, com esse dado, classifica-o como hipertenso moderado. 

II. Na Consulta de Enfermagem, ao realizar a anamnese do paciente hipertenso, o enfermeiro investiga sinais 
ou sintomas sugestivos de lesão em órgãos-alvo e/ou causas secundárias de hipertensão arterial, doenças 
cárdio e cerebrovasculares, morte súbita, deslipidemia, diabetes e doença renal. 

III. Na Consulta de Enfermagem, ao orientar o cliente hipertenso sobre o tratamento, o enfermeiro valoriza: 
idade do cliente, presença de outras doenças, capacidade de perceber hipotensão, uso de outras medicações 
bem como estado mental do cliente, dependência de álcool ou drogas e restrições financeiras. 

IV. A unidade básica de saúde garante a atenção integral ao portador de Hipertensão Arterial, não havendo 
necessidade de esse cliente, em nenhuma situação, ser encaminhado a uma consulta especializada em 
unidades de referência secundária ou terciária. 

 
Estão CORRETAS  
 
A) I, II e III. B) II e IV.  C) II e III. D) III e IV. E) II, III e IV. 
 
29. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), nas Instituições de Saúde Brasileira, é regulamentada pela 

Resolução COFEN – 272/2002. Leia as sentenças abaixo e, a seguir, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A Consulta de Enfermagem é composta de: histórico, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem, 

sendo privativa do enfermeiro. 
B) A implantação, o planejamento, a execução e a avaliação do processo de enfermagem são de responsabilidade da equipe de 

saúde que desenvolve suas atividades no Programa de Saúde da Família. 
C) Na Consulta de Enfermagem ao usuário da atenção primária, o enfermeiro realiza, apenas, a entrevista, uma vez que o 

exame físico é privativo do médico. 
D) A evolução de enfermagem é o conjunto de medidas tomadas pelo enfermeiro, direcionando a assistência de enfermagem 

ao paciente de forma individualizada. 
E) No exame físico realizado nos usuários do PSF, o enfermeiro identifica hábitos individuais e biopsicossociais com o 

objetivo de adaptar o paciente à unidade de tratamento bem como identificar seus problemas. 
 
30. Para a escolha de um método anticoncepcional e seu uso, é necessário aprendizagem, reflexão sobre a escolha e 

tomada de decisão. A adesão ao Planejamento Familiar requer orientações que envolvem algumas etapas. Sobre 
estas, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Informar a mulher sobre as possibilidades de escolha. 
II.  Perguntar à mulher sobre si própria e suas experiências com a Saúde Reprodutiva e o Planejamento Familiar. 
III.  Oferecer a mulher o método disponível no serviço, garantindo a continuidade do Planejamento Familiar. 
IV. Assistir a mulher na escolha informada e explicar o modo de usar o método escolhido. 
V. Oferecer à mulher o método que você, profissional, considera adequado, uma vez que isso garante a sua eficácia. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Estão corretas I, II e III. 
B) Estão corretas I, II e IV.  D) Estão corretas II, III e IV. 
C) Estão corretas I, II e V.  E) Estão corretas I, III e IV. 
 
31. As Consultas de Pré-Natal poderão ser realizadas na unidade de saúde ou em visitas domiciliares. Qual o número 

mínimo de consultas estabelecidas pelo Programa de Humanização de Pré-natal? 
 
A) Seis consultas: uma, no 1º trimestre/ duas, no 2º trimestre/ três, no 3º trimestre. 
B) Seis consultas: duas, no 1º trimestre/ duas, no 2º trimestre/ duas, no 3º trimestre. 
C) Seis consultas: uma, no 1º trimestre/ três, no 2º trimestre/ duas, no 3º trimestre. 
D) Seis consultas: uma, no 1º trimestre/ uma, no 2º trimestre/ quatro, no 3º trimestre. 
E) Seis consultas: três, no 2º trimestre/ três, no 3º trimestre. 
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32. Com relação ao Aleitamento Materno, o recém-nascido deve ser levado ao seio, para ser amamentado 
 
A) após uma hora de vida. 
B) após três horas de vida.  D) somente no alojamento conjunto. 
C) após seis horas de vida.  E) logo ao nascer, na sala de parto. 
 
33. Analise o caso a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
 “J.A.S, 25 anos, sexo masculino, casado, 2 filhos, atualmente está desempregado, portador de hanseníase há 03 anos, 

iniciou tratamento  para forma D (Dimorfa) há mais ou menos 6 meses”.  
 
A) Os comunicantes de JAS devem tomar 1 dose de BCG após reação de PPD positiva. 
B) Para a forma D (Dimorfa), o tratamento é de 6 meses (não transmissível). 
C) Os comunicantes de JAS devem tomar 02 doses de BCG, independente da cicatriz de BCG anterior. 
D) Todas as pessoas que entram em contato com o bacilo adoecem. 
E) Os comunicantes de J.A.S devem fazer 02 doses de BCG, contando a cicatriz vacinal de BCG como 1ª dose. 
 
34. Analise o caso a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
 “J.V.S está com tuberculose pulmonar confirmada. Quais exames foram realizados para este diagnóstico?”. 
 
A) Exame Bacteriológico - Exame Microscópico Direto do Escarro (BAAR). 
B) Anamnese e BAAR negativo.   
C) Só o exame radiológico.   
D) Anamnese e exame radiológico. 
E) Anamnese. 
 
35. A avaliação periódica do ganho de peso permite acompanhamento do progresso individual de cada criança. 

Considerando a atualização das Normas Técnicas em 2001 pelo Ministério da Saúde, no tocante à curva peso/idade, 
para melhor orientação alimentar, é CORRETO afirmar que criança 

 
A) entre os percentis 3 e 0,1: classificar como peso muito baixo. 
B) entre os percentis 10 e 3: classificar como peso baixo. 
C) abaixo do percentil 0,1: classificar como risco nutricional. 
D) acima do percentil 97: classificar como sobrepeso. 
E) entre os percentis 2 e 90: classificar como  faixa de normalidade nutricional. 
 
36. Sobre os achados importantes na história e no exame físico que são indicadores de maus-tratos na criança, coloque 

V para verdadeiro e F para falso.  
 

 (   )  Pais despreocupados com a lesão ou mais preocupados com problemas menores. 
(   )  Trauma genital ou infecção sexualmente transmitida. 
(   )  Sinais de negligência, má higiene e retardo do crescimento. 
(   )  Criança com quadro de broncopneumonia associada à diarréia. 
(   )  Múltiplas visitas hospitalares prévias por lesões traumáticas. 

 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência CORRETA. 
 
A) V, V, V, F, F.  
B) F, V, V, V, F.  D) F, V, V, F, V. 
C) V, V, V, F, V.  E) V, V, V, V, V. 
 
37. Durante a visita domiciliar “Dona Vilma relatou a Enfermeira que seu filho mais novo (5 meses) está com diarréia e 

cansaço há 4 dias”. A enfermeira observa que a criança está desidratada, respiração de 60 incursões por minuto, 
com tiragem subcostal. Qual a conduta a ser tomada? 

 
A) Encaminhar urgente a criança ao hospital, oferecendo SRO. 
B) Encaminhar à unidade de saúde para nebulizar e orientar a oferta de SRO. 
C) Explicar à mãe como oferecer o SRO e retornar para reavaliar a criança em 4 horas. 
D) Hidratar a criança por via venosa, antes de encaminhar ao posto de Saúde. 
E) Suspender a amamentação, enquanto estiver dando o SRO, para que ela não vomite. 
 
38. Sobre a prevenção de acidentes em idosos, leia as afirmativas abaixo.  
 

I. Estudos de base populacional indicam uma estimativa de incidência de 28 a 35% de quedas em idosos com mais 
de 65 anos de idade, 35%, naqueles com mais de 70 anos e 32 a 42%, nos indivíduos com mais de 75 anos. 

II. As complicações de quedas, normalmente, envolvem morte, lesões e imobilidade, esta última em decorrência do 
medo de sofrer novas quedas. 
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III. Os fatores extrínsecos, tais como os riscos ambientais, são responsáveis exclusivos por quedas em idosos. 
IV. As síndromes de quedas incluem: déficits sensoriais múltiplos, doença cerebrovascular e ataque de quedas ou 

drop attacks. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I, II, III e IV.  
B) I, II e III.   D) I, II e IV. 
C) I, III e IV.  E) II, III e IV. 
39. Quanto à assistência de enfermagem aos idosos dependentes de cuidados domiciliares e acamados, coloque V, para 

as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas. 
 

 (   )  A assistência domiciliar destinada a idosos dependentes tem como um dos objetivos principais a manutenção 
do idoso na família, no conforto e na dignidade do seu lar o maior tempo possível. 

(   )  Todos os idosos devem ter atendimento domiciliar, independente do tipo de comprometimento de sua 
capacidade funcional. 

(   )  As mudanças demográficas que aceleram o envelhecimento populacional, acompanhado do aumento de 
doenças crônico-degenerativas contribuem para o aumento da demanda do atendimento domiciliar. 

(   )  A estabilidade clínica e o suporte financeiro são os critérios elegíveis para o atendimento domiciliar do idoso. 
(   ) A assistência domiciliar constitui uma forma de gerenciamento efetivo da saúde do idoso, visando à prevenção 

de agravos através de intervenções precoces. 
 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência CORRETA. 
 
A) V, V, F, F, V.  
B) F, V, V, V, F.  D) F, F, V, F, F. 
C) V, V, V, F, F.   E) V, F, V, F, V. 
 
40. Algumas alterações físicas no corpo da criança denunciam a entrada na adolescência. Geralmente as primeiras 

alterações são: 
 
A) aumento dos ombros nos meninos e aumento do quadril nas meninas. 
B) surgimento de barba nos meninos e de pêlos axilares nas meninas. 
C) alteração na tonalidade da voz dos meninos e presença de menarca nas meninas. 
D) aumento dos testículos nos meninos e surgimento de brotos mamários nas meninas. 
E) surgimento de pêlos pubianos nos meninos e de pêlos axilares nas meninas. 
 
41. No atendimento ao adolescente vítima de violência sexual, o enfermeiro deve observar ou procurar informações 

sobre os indícios desta agressão. Um dos efeitos imediatos é o(a) 
 
A) sentimento de vergonha.  
B) comportamento autodestrutivo.  D) vestimenta inadequada à idade. 
C) depressão crônica.  E) dificuldade em adaptar-se à escola. 
 
42. Em relação ao tratamento (medicamentoso e não-medicamentoso) da Hipertensão Arterial, leia as sentenças abaixo. 
 

I. O tratamento não-medicamentoso da Hipertensão Arterial está indicado para todos os hipertensos e 
indivíduos, mesmo que normotensos, mas, de alto risco cardiovascular. 

II. A redução do peso corporal, a redução da ingestão de sódio, maior ingestão de alimentos ricos em potássio, 
redução do consumo de bebidas alcoólicas e exercícios físicos regulares são medidas com maior eficácia anti-
hipertensiva. 

III.São critérios importantes a serem observados no tratamento medicamentoso: a eficácia por V.O, a administração 
do menor número possível de tomadas diárias, de preferência, para aqueles com posologia de dose única 
diária bem como respeitar um período mínimo de 4 semanas, para proceder ao aumento da dose e/ou 
associação de drogas, salvo em situações especiais. 

IV.Os medicamentos preferenciais para o controle de pressão arterial em monoterapia inicial são: diuréticos, 
betabloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina e 
antagonista do receptor de angiotensina II. 

 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 
 
A) Apenas I e II.  
B) Apenas III e IV.   D) I, II, III e IV. 
C) Apenas IV.   E) Apenas II. 
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43. O enfermeiro, através das informações oferecidas pelo agente comunitário de saúde, identificou que o Sr. J.R.S, 62 
anos, diabético há 15 anos, em uso de insulina há 5 anos, vem apresentando descompensação metabólica, 
hipertensão arterial e aumento de peso. Diante dos dados apresentados, qual a conduta de orientação para este 
indivíduo? 

 
A) O paciente deve ser encaminhado imediatamente ao hospital da região, para ser orientado quanto à hipertensão arterial e ao 

risco cardiovascular. 
B) O enfermeiro deve orientar o armazenamento da insulina à temperatura de 2ºC assim como orientar o rodízio nas aplicações 

entre a região deltóide e a vasto lateral da coxa. 
C) O enfermeiro deve realizar anamnese e exame físico, verificando se há excesso de peso e o estilo de vida do indivíduo, 

orientando-o quanto à necessidade de redução das calorias na alimentação assim como sobre a importância do exercício 
físico para o controle do peso e da pressão arterial. 

D) É fundamental orientar quanto ao uso de insulina, tipo e dosagem, afirmando que a via intradérmica deve ser utilizada 
assim como o rodízio deve ser realizado entre as regiões infra-umbilical, vasto lateral da coxa, deltóide, infra-escapular, a 
fim de evitar absorção inadequada da droga. 

E) O Enfermeiro deve orientar a família, conscientizando-a da doença do paciente assim como informar sobre as possíveis 
complicações agudas decorrentes de alterações na microcirculação, após 15 anos de doença, tais como: neuropatia 
periférica, insuficiência renal, retinopatia diabética, acidente vascular cerebral. 

 
44. Ao realizar visita domiciliar a um paciente adulto seqüelado de Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi detectada 

pela equipe do PSF a necessidade de se instalar uma sonda nasogástrica para alimentação. Quais os cuidados que o 
enfermeiro deve ter ao realizar o procedimento? 

 
A) Ao introduzir a sonda na nasofaringe, solicitar ao paciente fletir a cabeça para frente, objetivando fechar a parte superior da 

via aérea até a traquéia e abrir o esôfago, impedindo erro de trajeto para o pulmão. 
B) Oferecer água para o paciente, pois a deglutição auxilia a abertura da epiglote e diminui o reflexo de tosse e vômito. 
C) Realizar os testes de introdução da ponta da sonda em um copo com água, observando se existe a presença de bolhas, o que 

significa erro de trajeto. Esse teste é fundamental para detectar possíveis erros, devendo ser realizado antes da 
administração da alimentação enteral. 

D) Posicionar o paciente em SIMS para evitar risco de aspiração na administração da alimentação por sonda, pois a epiglote 
tenderá a fechar no momento da passagem do alimento. 

E) Realizar a medição da sonda nasogástrica, da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste, 15cm abaixo do apêndice xifóide, 
para se certificar da posição e evitar possíveis distorções anatômicas. 

 
45. M.J.S, 67 anos, emagrecida, diabética descompensada, apresenta úlcera de pressão na região sacrococcígea, 

classificada em grau 1, sem evoluir para melhora há dez dias.  
Como o enfermeiro deve intervir no cuidado com essa ferida? 
 
A) Reconhecer que o epitélio do idoso tem renovação tardia em relação ao do adulto, o que caracteriza tecido espesso, rígido, 

com descamação acelerada, sendo necessário utilizar solução oleosa para se manter umidificada a região, possibilitando a 
formação do colágeno. 

B) Realizar curativo à base de alginato de cálcio, para acelerar o processo de cicatrização e evitar risco de complicações, uma 
vez que a paciente é diabética. 

C) Avaliar o estado nutricional da paciente, orientar dieta balanceada rica em proteínas, controlar o diabetes, pois a 
hiperglicemia pode levar à doença dos pequenos vasos, verificar estado de higiene, hidratação, orientando a família quanto 
à mudança de decúbito e realizar curativo úmido. 

D) Solicitar compra de colchão adequado, realização do curativo da ferida infectada, iniciando-se a limpeza do centro para a 
extremidade com solução fisiológica. 

E) Orientar a família quanto à realização do curativo úmido, informar que a idade não interfere no processo de cicatrização, 
manter roupas leves e limpas. 

 
46. Com relação às infecções causadas pelo vírus varicela-zoster em crianças com infecção pelo HIV, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

I.  A varicela costuma ser mais severa, com grande número de lesões cutâneas (>400), muitas vezes, de 
apresentação atípica. 

II. A varicela ou o herpes zoster, freqüentemente, apresentam-se de forma recorrente ou prolongada. 
III. O herpes zoster é considerado uma “doença sentinela” para a infecção pelo HIV. 

 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S). 
 
A) Apenas I.  
B) Apenas II.  D) Apenas I e II. 
C) Apenas III.  E) I, II e III. 
 






 11

47. Escolar de 10 anos, com história de febre e emagrecimento há 1 mês, apresenta ainda tosse com expectoração clara e 
sibilos. A radiografia de tórax mostra consolidação em região paracardíaca direita, leucometria global normal com 
discreto aumento de eosinófilos e VHS de 100mm/1º hora. HPP-asma. A melhor conduta inicial, quanto a exame e 
tratamento, respectivamente, é: 

 
A) TC de tórax, VHS e dosagem de imunoglobulinas/sintomáticos até os resultados dos exames. 
B) PPD e repetição de hemograma com VHS/sulfametoxazol e aminofilina até os resultados dos exames. 
C) PPD, pesquisa de BAAR no escarro e cultura para BK/broncodilatador até os resultados dos exames. 
D) três parasitológicos de fezes seriados e citologia do escarro/broncodilatador até os resultados dos exames. 
E) TC de tórax, VHS e dosagem de imunoglobulina/sulfametoxazol e broncodilatador até os resultados dos exames. 
 
48. Paciente de 35 anos, pedreiro, dá entrada no pronto-socorro com quadro que se iniciara 36 horas antes da consulta, 

com cefaléia e mialgias intensas, além de alterações do nível de consciência. Ao exame, apresenta-se torporoso, sem 
sinais de localização neurológica, rigidez de nuca +/4+, icterícia +++/4+, púrpura e petéquias subconjuntivais. O 
diagnóstico provável e seu diagnóstico diferencial mais importante seriam respectivamente: 

 
A) leptospirose/colangite ascendente. 
B) meningite meningocócica/abscesso perinefrético.  
C) abscesso hepático, originando sépsis/hepatite a vírus. 
D) SIDA com infecção por citomegalovírus /meningococcemia. 
E) hepatite B na forma fulminante/leucemia aguda com sépsis. 
 
49. A Dengue é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

estima que entre 50 e 100 milhões de pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 países no mundo, exceto na 
Europa. Sobre a Dengue leia as sentenças abaixo. 

 
I. A dengue é uma doença febril aguda, causada por um vírus de evolução benigna. Na maioria dos casos, seu 

principal vetor é o mosquito Aedes aegypti. O vírus causador da doença possui três sorotipos, e a infecção por 
um deles não dá proteção permanente para o mesmo sorotipo. 

II. O vírus causador da doença possui seis sorotipos. A infecção por um deles dá proteção permanente para o 
mesmo sorotipo e não dá imunidade contra os outros. 

III. A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. Seu principal vetor é o mosquito Aedes aegypti que, após um 
período de 10 a 14 dias, contado depois de picar alguém contaminado, pode transportar o vírus da dengue 
durante toda a sua vida.    

IV.O ciclo de transmissão da dengue ocorre do seguinte modo: a fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipientes 
com água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água, por cerca de uma semana. Após este período, 
transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picarem as pessoas.  

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I, II, III e IV.  
B) I e III.   D) III e IV. 
C) II, III e IV.  E) I, III e IV. 
 
50. Sobre Sondagem Vesical de Demora (SVD) e Sondagem Nasogástrica (SNG), coloque V (Verdadeiro) e F (Falso). 
 

(   ) Uma das finalidades da SVD é monitorar a função urinária, evitar ou aliviar a distensão vesical. Não há 
necessidade de explicar ao paciente o procedimento a ser realizado, pois não há como o paciente ajudar neste 
tipo de intervenção. 

(   )  Após assepsia do meato urinário, não precisa se preocupar em mantê-lo protegido, não há problema, se os 
pequenos lábios fechem, pois não contaminam o meato urinário que estava limpo. 

(   )  Na sondagem nasogástrica, devem ser utilizadas luvas estéreis após a lavagem das mãos. A medição da sonda 
deve ser feita do lóbulo da orelha até a ponta do nariz e, daí, até a ponta do apêndice xifóide. 

(   )  Uma das formas de avaliar o posicionamento da sonda é aspirar o conteúdo gástrico e testar o pH, que é ácido. 
 
Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA. 
 
A) F, V, V, F.  
B) V, V, V, V.  D) V, F, F, V. 
C) F, F, V, V.  E) F, F, F, F. 







