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CARGO: ENFERMEIRO (A) PSF 
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição 

de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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ENFERMEIRO (A) PSF 

1-Em relação às doenças infectocontagiosas julgue os itens a seguir : 
 

I-  A leptospirose é uma virose cuja transmissão é intensificada durante as enchentes ou nos períodos de fortes chuvas quando 
aumenta o contato do homem com águas contaminadas por urina de roedores. 
II- A dengue é uma virose cujo vetor é o mosquito do gênero Anopheles, que pode manifestar-se desde a forma benigna até a 
forma hemorrágica muito grave. 
III- A cólera é definida como uma infecção intestinal aguda, causada pela enterotoxina do Vibrio Cholerae que pode apresentar-
se  sob forma muito grave, com diarréia aquosa e intensa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras. 
 

Está(ã) correta(s): 
 

a) apenas a I  
b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 
d) apenas  II 

e) apenas a III 

 

2-Nos casos de AIDS/HIV  o que é considerado transmissão vertical? 
 

a) acontece pela falta de uso de preservativos 
b) quando os parceiros infectados são do mesmo sexo 
c) é a transmissão do vírus pelo pai, de forma indireta 
d) é a transmissão do vírus da mãe infectada para seu bebê, durante a gestação e o parto 
e) Nenhuma das alternativas acima. 
 
3-Estudos epidemiológicos têm demonstrado alta incidência de infecção pelo papilomavírus (HPV) na população feminina 
brasileira. Marque a alternativa correta sobre essa afirmação. 
 

a) a principal transmissão desse vírus é o sexo oral 
b) as infecções clínicas, mais comuns,ocorrem na região inguinal 
c) qualquer pessoa infectada com HPV desenvolve anticorpos, que nem sempre são suficientes para eliminar o vírus 
d) as infecções clínicas mais comuns são as bolhas que aparecem na região genital 
e) todos os tipos de papilomavírus se transformam em tumor maligno 
 
4-A prevenção da dengue é consolidada através de algumas ações, exceto: 
 

a) não deixar juntar água nos vasos das plantas, colocar areia no pratinho. 
b) colocar as garrafas vazias de cabeça pra baixo ou deixar tampadas. 
c) água parada que se acumula entre as folhas da bromélia constitui perigo. 
d) as caixas d’água colocadas em lugares altos podem ficar destampadas. 
e) pneus usados são perigosos, deixá-los sempre secos ou mandá-los para serem reaproveitados. 
 
5- No exame físico do paciente, o sinal que indica meningite é: 
 

a) Sinal de Brudzinki 
b) Sinal de Homan 

c) Sinal de Chvostek 
d) Sinal de Trousseau 

e) Sinal de Babinski 

 
6- Em relação ao processo de cicatrização de feridas, assinale a alternativa correta. 
 

a) na cicatrização por segunda intenção, a ferida é considerada asséptica, com mínima destruição dos tecidos; cicatrizam-se 
com pequena reação tecidual e a formação de crostas é mínima. 
b) a cicatrização através do meio úmido tem como vantagens, quando comparada ao meio seco; estimular a epitelização, 
facilitar a remoção do tecido necrótico, promover a diminuição da dor, evitar traumas na troca do curativo, entre outros. 
c) na ferida contaminada, a técnica correta de curativos é limpar primeiro a ferida, trocar gaze e limpar a pele ao seu redor. 
d) são fatores que afetam a cicatrização das feridas: idade, hipervolemia, uso de antibióticos e anticoagulantes.  
e) são complicações de cicatrização: hemorragia, infecção, evisceração, deiscência, fístula e anastomose 
 
7-A anemia é uma condição muito freqüente em nosso meio, decorrente principalmente de carências nutricionais.O tratamento 
desse tipo de anemia está baseado no fornecimento de: 
 

a) ferro, vitamina B12 e ácido ascórbico 
b) ferro, ácido fólico e fator intrínseco 
c) ferro, vitamina B1  e proteínas 

d) ferro, vitamina B1 e ácido fólico 
e) ferro, vitamina B12 e ácido fólico 

 
8- Para atender á prescrição médica de 6 mg de dexametasona, deve-se retirar do frasco de 2,5 ml, contendo 4 mg/ml, o 
volume equivalente a: 
 

a) 2,0 ml b) 2,5 ml c) 1,5 ml d) 1,0 ml e) 3,5 ml 
 
9- A partir de 1994 foram compostas as primeiras equipes do programa de Saúde da Familia. A este respeito, julgue os itens. 
 

I-Como membro da equipe do PSF , o enfermeiro não deve,em nenhuma condição,prescrever medicações. 
II-Esse programa é organizado com base na Unidade Básica de Saúde da Família-uma unidade pública de saúde composta 
por uma equipe multiprofissional que assume responsabilidade por uma determinada população. 
III-Uma das atribuições do enfermeiro no PSF é supervisionar e executar ações para capacitação dos agentes comunitários de 
saúde e auxiliares de enfermagem,objetivando o melhor desempenho de suas respectivas funções. 
 

Está(ao) correta(s) 
 

a) Apenas I e III b) Apenas a II c) Apenas a III d) Apenas I e II  e) Apenas II e III 
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10-São doenças de notificação compulsória: 
 

a) cólera, leptospirose e roséola 
b) rubéola congênita, poliomielite e varíola 
c) dermatofitose, febre tifóide e sarampo 

d) brucelose, conjuntivite e raiva humana 
e) ancilostomíase, paralisia flácida aguda e tularemia 

 

11-O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em vigor, estabelece que é proibido ao enfermeiro: 
 

a) executar ou participar da assistência á saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu responsável ou representante 
legal, exceto quando este não tiver compreensão suficiente da realidade. 
b) registrar informações parciais e sobre a assistência prestada, exceto em situações que comprometam a privacidade, a 
liberdade ou a segurança do cliente. 
c) provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos previstos em lei e desde que 
sua consciência lhe permita. 
d) prestar serviço, que por sua vez, competem a outro profissional, exceto em caso de recusa do cliente em ser atendido por 
qualquer outra pessoa. 
e) promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente, exceto nas situações em que este 
determinar previamente que não quer ser ressuscitado. 
 

12-Quando a gestante na 20ِª semana, apresenta resultado de exame laboratorial Ig G (anticorpos em rápida ascensão) e Ig M 
(positivo), é correto considerar a toxoplasmose como: 
 

a) aguda b) crônica c) de transição d) latente e) grave 
 
13-A assistência adequada ao paciente com transtorno mental no atendimento pré-hospitalar, deve considerar que: 
 

a) a contenção física deve ser usada em todos os pacientes com transtornos mentais, pois colocam em risco a si e aos demais 
envolvidos. 
b) nesse tipo de atendimento, o levantamento da história do paciente não é tão importante e não há tempo para ouvi-lo, pois 
estão envolvidos riscos aos profissionais. 
c) dependendo do local, do porte físico e do estado psíquico do paciente, a presença de três profissionais para realizarem a 
abordagem e a contenção física é o número ideal. 
d) prevendo esse tipo de ocorrência, os profissionais de enfermagem devem levar faixa de contenção, prancha de 
imobilização, avaliar o local e as circunstâncias em que o paciente se encontra e já se posicionando em semicírculo. 
e) apesar de haver o profissional médico nas unidades de suporte avançado, não se deve administrar fármacos que 
provoquem o controle do estado alterado do paciente, pois pode haver efeitos colaterais. 
 
14-O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) disciplina as ações de vacinação executadas 
em todo território nacional. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) considerando as vacinas utilizadas de forma rotineira e as utilizadas em situações especiais, a vacina contra poliomielite é a 
única administrada por via oral. 
b) a vacina contra a febre amarela não pode ser administrada no primeiro ano de vida, devido aos riscos de danos 
neurológicos. 
c) a vacina dupla tipo adulto (dT )é preconizada para gestantes e mulheres em idade fértil, a fim de se controlar o tétano 
neonatal. 
d) a vacina tríplice viral, contra difteria, tétano e coqueluche, é administrada em crianças a partir dos 12 meses de 
idade,preferencialmente aos 15 meses. 
e) a vacina contra o haemophilus influenzae tipo b é um dos poucos imunobiológicos que não faz parte do esquema prioritário 
de administração do PNI. 
 
15-Na esterilização por estufa (calor seco) a ação esterilizante resulta em destruição bacteriana que se dá pela oxidação 
celular.Analise os itens sobre essa afirmação. 
 

I- na estufa, os instrumentos devem ser protegidos com invólucros adequados e de forma a permitir que o ar circule livremente 
na câmara. 
II- a estufa é o processo indicado para esterilizar instrumentos de corte; portanto, as tesouras devem ficar na posição semi-
aberta e devem ter as superfícies de corte (parte ativa) protegidas com gazes. 
III- os instrumentos que possuem algum componente de material têxtil ou de borracha não podem ser esterilizados pelo calor 
seco. 
 

Está (ao)  Correta(s) : 
 

a) I e III  
b) II e III 

c) apensa I 
d) apenas II 

e) todas estão corretas 

 
16-São parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para assistência pré-natal, exceto: 
 

a) realização de no mínimo, 4 consultas de pré-natal, sendo preferencialmente, uma no 1º trimestre, uma  no 2º  e duas no 3º 
trimestre da gestação. 
b) garantia de exames laboratoriais a exemplo da glicemia de jejum, VDRL,urina tipo I,sorologia para toxoplasmose e sorologia 
para hepatite B. 
c) avaliação do estado nutricional da gestante e o monitoramento, por meio do Sistema de Informação sobre vigilância 
nutricional alimentar. 
d) captação precoce das gestantes, com realização da primeira consulta de pré-natal até 120 dias da gestação. 
e) imunização antitetânica e a prevenção ou o diagnóstico precoce do câncer de colo uterino e de mama. 
 






ENFERMEIRO (A) PSF 

17-Com a finalidade de garantir a atenção integral ao portador de Diabetes Mellitus e hipertensão arterial, existem critérios de 
encaminhamento para Unidades de referencia secundária ou terciária. Dois desses critérios são: 
 
a) infarto agudo do miocárdio prévio e alcoolismo. 
b) insuficiência renal crônica e obesidade. 
c) insuficiência cardíaca congestiva e complicações oculares. 

d) diabetes de difícil controle e sedentarismo. 
e) hipertensão arterial resistente ou grave e tabagismo. 

 
18-A principal forma de transmissão da tricomoníase genital é a sexual. Parceiros de mulheres contaminadas devem: 
 
a) ser orientados sobre a não necessidade do tratamento. 
b) usar preservativo masculino durante o tratamento da parceira. 
c) ser tratados, obrigatoriamente,ao mesmo tempo que a parceira. 
d) ser tratados, somente em casos de recidiva da parceira. 
e) ser tratados após o tratamento completo da parceira. 
 
19-A gripe, por vezes causa epidemias em todo mundo e a vacinação promove a profilaxia de algumas complicações, tais 
como: 
 
a) endocardites e bronquites. 
b) bronquites e asmas. 
c) asmas e pneumonias virais. 

d) pneumonias virais ou bacterianas. 
e) bronquites e pneumonias bacterianas. 

 
20-Pacientes picados por cobras devem iniciar a administração do soro antiofídico nas primeiras: 
 
a) 24 horas 
b) 22 horas 

c) 12 horas 
d) 6 horas 

e) 3 horas 

 
21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 
a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
 
22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 
a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde 
c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 
d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  
 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 
a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 
c) Proibida à iniciativa privada 
d) Livre à iniciativa pública e privada 
e) Livre à iniciativa privada 
 
24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 
a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
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Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 

  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 
 

26.  Segundo o texto: 
 

I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas I e III e) Apenas I e II 
 
27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 

I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e IV 
b) Apenas II e III 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e III 

 
28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 
I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da 
oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e II b) Apenas I c) Apenas II d) Apenas I e III e) Apenas III 
 
29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 

I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 
a) tempo b) consequência c) causa d) finalidade e) proporção 
 
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               






 

 







