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1) Garantir a qualidade do registro das atividades dos Sistemas Nacionais de Informação na Atenção Básica 
– SIAB é uma atribuição de quais profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS)? 

(A)  Somente os agentes comunitários da saúde. 
(B)  Somente os médicos. 
(C)  Todos os profissionais da equipe de saúde da família. 
(D)  Todos os profissionais do SUS. 
(E)  Apenas os enfermeiros. 

 
2) Conforme a Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006 – Política Nacional de Atenção Básica, são 
diretrizes para o fortalecimento da atenção básica, EXCETO: 

(A)  Consolidar a estratégia de Saúde da Família nos pequenos municípios. 
(B)  Investir na ampliação dos serviços de referência e apoio diagnóstico, localizados nos grandes 

centros urbanos. 
(C)  Implantar o processo de monitoramento e avaliação da atenção básica, com vistas à qualificação 

da gestão descentralizada. 
(D)  Garantir o financiamento da atenção básica como responsabilidade das três esferas de gestão do 

SUS – União, Estados e Municípios. 
(E)  Consolidar a estratégia de Saúde da Família nos médios municípios. 

 
3) São ações responsáveis pela repolitização da saúde, pela retomada das discussões dos princípios da 
Reforma Sanitária e que fortalecem a defesa do SUS: 
I. Estabelecer diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS. 
II. Ampliar e fortalecer as relações com os movimentos socais. 
III. Tornar pública a Carta de Direitos dos Usuários do SUS. 
IV. Assegurar a aprovação do orçamento do SUS, nas três esferas de governo, que garanta o 
desenvolvimento pleno das ações de saúde. 
São corretas as afirmativas: 

(A)  I e III, somente. 
(B)  I e IV, somente. 
(C)  II, III e IV, somente. 
(D)  I, II, III e IV. 
(E)  II e III, somente. 

 
4) Segundo o Sistema Único de Saúde (SUS), a humanização do atendimento na atenção básica acontece 
por meio de: 

(A)  Criação de equipes de trabalho. 
(B)  Estreitamento do vínculo entre os profissionais de saúde e a população. 
(C)  Visita regular ao médico assistente. 
(D)  Reconhecimento da participação popular. 
(E)  Controle social. 

 
5) Em relação à vacinação, marque a afirmativa CORRETA: 

(A)  O intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª dose da vacina contra a Hepatite B é de 30 dias e o máximo de 
60 dias. 

(B)  A vacinação contra Hepatite C deve ser feita aos 10 anos de idade. 
(C)  São contra-indicações ao uso da vacinação a reação local a uma dose prévia e a presença de febre 

baixa. 
(D)  Aos 2 anos de idade deve ser administrada a primeira dose da vacina Tetravalente (DTP + Hib). 
(E)  Ao nascer, é indicada a vacinação contra Hepatite B e BCG intradérmico. 

 
6) São considerados fatores de riscos reprodutivos, EXCETO: 

(A)  Idade materna entre 20-30 anos. 
(B)  Tabagismo. 
(C)  Baixa escolaridade materna. 
(D)  Hipertensão. 
(E)  Uso de Benzodiazepinicos. 
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7) No tratamento sintomático do dengue, é correto afirmar que: 

(A)  Há contra-indicação no uso de aspirina, devido ao risco de sangramentos. 
(B)  Devem ser usados antibióticos de largo espectro, enquanto se aguardam os resultados de exames. 
(C)  Recomenda-se a desinfecção de roupas e objetos pessoais da pessoa infectada. 
(D)  Deve ser mantida uma dieta hipoprotéica durante o tratamento. 
(E)  Não existe tratamento sintomático para as dores articulares. 

 
8) No Brasil, a doença ocupacional mais prevalente em trabalhadores da área de serviços é: 

(A)  asma ocupacional. 
(B)  silicose. 
(C)  LER/DORT. 
(D)  fluorose. 
(E)  otite ocupacional. 

 
9) São exemplos de doenças emergentes: 

(A)  dengue e cólera. 
(B)  AIDS e hantavirose. 
(C)  sífilis e hanseníase. 
(D)  hepatite C e sarampo. 
(E)  poliomielite e raiva humana. 

 
10) O tratamento do paciente com diagnóstico de tétano acidental inclui os cuidados de enfermagem abaixo 
listados, EXCETO: 

(A)  Manutenção de ambiente silencioso e calmo. 
(B)  Monitoração freqüente de pressão arterial, pulso e temperatura. 
(C)  Verificação do grau de resposta aos estímulos externos, devendo o paciente ser mantido sob 

sedação. 
(D)  Administração de soro anti-tetânico, após realização de teste de sensibilidade. 
(E)  Manutenção de curativo oclusivo e impermeável no local da lesão-foco, sem troca freqüente. 

 
11) A educação em saúde por meio de atividades em grupo é desenvolvida quando se deseja: 

(A)  Anular a timidez de alguns adolescentes. 
(B)  Evitar o conflito e diminuir a agressividade dos participantes. 
(C)  Estimular o compartilhamento de vivências e experiências. 
(D)  Substituir a prática educativa individual para otimizar o tempo. 
(E)  Garantir a adesão de pacientes antes do recebimento de medicamentos. 

 
12) As duas complicações agudas do diabetes mellitus são: 

(A)  cetoacidose e hipoglicemia. 
(B)  hiperglicemia e polineurite. 
(C)  lipodistrofia e hipoglicemia. 
(D)  hiperglicemia e retinopatia. 
(E)  nefropatia e hipoglicemia. 

 
13) Em relação ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança pelos postos e unidades 
de saúde, indique a orientação ERRADA: 

(A)  O crescimento é aferido por meio de medidas antropométricas, registradas no gráfico da caderneta 
da criança, o que permite verificar sua tendência evolutiva. 

(B)  O enfermeiro poderá avaliar, por meio de monitoramento periódico do crescimento, as situações de 
risco, relacionadas à desnutrição e a outros fatores. 

(C)  A caderneta da criança propõe o monitoramento do crescimento infantil por meio de dois gráficos: 
perímetro cefálico por idade no primeiro ano de vida e peso por idade até os 7 anos, este último 
específico por sexo. 

(D)  A velocidade de crescimento pós-neonatal é particularmente lenta nos seis primeiros meses de 
vida, com aumento gradativo e pronunciado até os cinco anos de idade. 

(E)  A variação do peso com relação à idade da criança é muito mais rápida do que a da estatura, e 
reflete, quase que imediatamente, quaisquer alterações em seu estado de saúde, mesmo em 
processos agudos. 
 

14) Com o envelhecimento progressivo da população brasileira, a osteoporose vem se tornando um grave 
problema de saúde. Uma ação preventiva em relação a esse problema é: 



(A)  Evitar o uso de alimentos com alto teor de sódio, tais como enlatados e refrigerantes. 
(B)  Desenvolver atividade física não apenas aeróbica, mas incluindo carga ou uso de pesos. 
(C)  Aumentar o número de horas de sono para mais de 8 horas diárias. 
(D)  Aumentar o consumo de proteína de origem animal na alimentação diária. 
(E)  Evitar o uso de calçados abertos e de saltos altos, para evitar o risco de quedas. 

 
15) As infecções não tratadas por gonorréia e/ou clamídia em mulheres podem levar a complicações e 
seqüelas, sendo as mais freqüentes: 

(A)  Doença inflamatória pélvica e infertilidade. 
(B)  Vaginismo e fístulas ano-retais. 
(C)  Gravidez indesejada e aborto espontâneo. 
(D)  Frigidez e incompetência istmo-cervical. 
(E)  Metrorragia e infecção puerperal. 

 
16) A etapa do processo de enfermagem que é definida como “a identificação de problemas de saúde reais 
ou potenciais que podem ser controlados por intervenções independentes de enfermagem” é: 

(A)  Diagnóstico de enfermagem. 
(B)  Planejamento de enfermagem. 
(C)  Prescrição de enfermagem. 
(D)  Registro de enfermagem. 
(E)  Intervenção de enfermagem. 

 
17) Durante a anamnese, o enfermeiro deverá suspeitar da existência de causa secundária de hipertensão 
arterial quando se deparar com os seguintes dados: 

(A)  Homem de 58 anos, com aparecimento súbito de hipertensão, sem história familiar de hipertensão 
arterial. 

(B)  Homem de 48 anos, com história de crises hipertensivas progressivamente graves, com 
dislipidemia e sem história familiar. 

(C)  Mulher de 40 anos, sedentária, com crises moderadas de hipertensão há anos, e com história 
familiar de infarto do miocárdio. 

(D)  Homem de 35 anos, com um episódio de crise hipertensiva moderada, tabagista e com história 
familiar de acidade vascular. 

(E)  Mulher de 52 anos, com hipertensão moderada, obesa e com queixa de falta de ar. 
 
18) A avaliação física do abdome inclui a inspeção, a ausculta, a palpação e a percussão. A posição 
adequada do paciente no leito é: 

(A)  Decúbito lateral, pernas fletidas. 
(B)  Decúbito dorsal, posição de litotomia. 
(C)  Decúbito dorsal, quadris em ligeira flexão. 
(D)  Decúbito dorsal, joelhos em ligeira flexão. 
(E)  Decúbito dorsal, membros inferiores em extensão. 

 
19) Maus tratos contra crianças e adolescentes são condições que demanda ações por parte dos 
profissionais de saúde, sendo correto afirmar que: 

(A)  A notificação de maus tratos deverá ser redigida e encaminhada ao Serviço Social da unidade de 
saúde. 

(B)  Condições de negligência não necessitam ser notificadas ao Conselho Tutelar. 
(C)  É necessário confirmar com cuidado a situação de abuso físico antes de notificá-la. 
(D)  A notificação é de exclusiva responsabilidade de profissionais de saúde. 
(E)  A não-notificação de maus tratos constitui infração a ser penalizada judicialmente. 

 
20) Num serviço de saúde, o enfermeiro atende a uma mulher grávida de 16 semanas, apresentando os 
seguintes sinais e sintomas ao exame: sangramento vaginal moderado, cólicas pouco intensas, colo do 
útero fechado, volume uterino compatível com a idade gestacional e ausência de sinais de infecção. No 
ultra-som, a imagem é sugestiva de pequena área de descolamento ovular. Tais achados são compatíveis 
com um diagnóstico de: 

(A)  Deslocamento prematuro de placenta. 
(B)  Ameaça de abortamento. 
(C)  Abortamento inevitável. 
(D)  Abortamento completo. 
(E)  Gestação atópica. 

 



21) Na prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, a periodicidade das atividades de informação e 
das ações educativas deve se voltar para: 

(A)  A normatização da abordagem sindrômica e a autonomia do paciente como sujeito. 
(B)  A importância da terapêutica adequada, da notificação e do uso de preservativos. 
(C)  A percepção de risco, as mudanças no comportamento sexual e a adoção de medidas preventivas. 
(D)  Os sinais e sintomas das DST, as abordagens terapêuticas e a orientação sexual de adolescentes. 
(E)  A quebra da cadeia epidemiológica, a terapêutica medicamentosa e a questão do preconceito 

sexual. 
 

22) O Ministério da Saúde preconiza que durante o período pré-natal, toda gestante tenha acesso a um 
conjunto de ações de saúde, incluindo os seguintes exames laboratoriais mínimos: 

(A)  VDRL, Hb/Ht e testagem HIV-AIDS. 
(B)  VDRL, glicemia de jejum, ABO-Rh e testegem HIV-AIDS. 
(C)  Hemograma completo, lipidograma, VDRL e testagem HIV-AIDS. 
(D)  ABO-Rh, VDRL, Urina EAS, glicemia de jejum, Hb/Ht e testagem HIV-AIDS. 
(E)  Hemograma completo, Urina EAS, lipidograma, glicemia de jejum e curva glicêmica, ABO-Rh, 

VDRL e testagem HIV-AIDS. 
 

23) O aleitamento materno deve ser amplamente incentivado pelo Enfermeiro. Sobre este tema são feitas 
as seguintes afirmativas: 
I. A produção de leite está relacionada com o tamanho do seio e, por isso, as mulheres com seios pequenos 
têm dificuldade de amamentar. 
II. O ingurgitamento mamário e a mastite são complicações relacionadas ao aleitamento materno e contra-
indicam a amamentação. 
III. A conduta indicada nos casos de fissura mamária é o uso do próprio leite materno e a exposição da 
mama ao sol. 
Estão corretas: 

(A)  Apenas a afirmativa II. 
(B)  Apenas a afirmativa I. 
(C)  Apenas a afirmativa III. 
(D)  As afirmativas I e II. 
(E)  As afirmativas II e III. 

 
24) Na vigência do atendimento de emergência de uma criança da sua comunidade durante visita domiciliar, 
o enfermeiro de saúde da família deve saber sobre as emergências respiratórias na criança que: 

(A)  O cuidado de enfermagem imediato deve ser procurar um acesso venoso. 
(B)  São a principal causa de parada cardíaca, por levarem rapidamente à hipóxia. 
(C)  Vias aéreas de crianças são anatomicamente diferentes das vias aéreas do adulto e demoram mais 

para obstruir. 
(D)  Em crianças, o posicionamento adequado da cabeça com auxílio de coxins não auxilia na 

permeabilização das vias aéreas. 
(E)  Estão corretas as opções A e B. 

 
25) Em relação às condutas para a realização de curativos é correto afirmar que: 

(A)  Nos casos que requerem a manutenção de curativos cirúrgicos recomenda-se a troca a cada 72 
horas, caso estejam limpos e secos. Os mais indicados são curativos que apresentam filmes 
semipermeáveis transparentes. 

(B)  Deve-se desprezar as sobras das soluções anti-sépticas, apenas quando for realizada a 
desinfecção das almotolias, usadas nos carros de curativos, o que deve ser feito semanalmente. 

(C)  A papaína é indicada nas feridas cirúrgicas limpas para acelerar o processo de cicatrização. 
(D)  Recomenda-se o uso de anti-sépticos a base de hexaclarofeno em curativos cirúrgicos. 
(E)  A água oxigenada é o anti-séptico indicado na limpeza das feridas. 

 
26) A validade dos frascos das vacinas de poliomielite, febre amarela, BCG e triviral, após sua abertura é, 
respectivamente, de: 

(A)  5 dias; 8 horas; 6 horas e 8 horas. 
(B)  5 dias; 4 horas; 6 horas e 8 horas. 
(C)  Até terminar o frasco; 8 horas; 5 dias e 4 horas. 
(D)  Ate terminar o frasco; 4 horas; 5 dias e 5 dias. 
(E)   5 dias; 4 horas; 6 horas e 5 dias. 

 
27) É CORRETO sobre a infecção e vacina contra influenza: 



(A)  A infecção contra um subtipo confere pouca ou nenhuma proteção contra outros subtipos. 
(B)  A imunidade à hemaglutina não reduz a probabilidade de infecção. 
(C)  A imunidade à hemaglutina não reduz a gravidade da infecção. 
(D)  As pessoas idosas têm menor risco de complicações. 
(E)  Estão corretas as opções A, B e C. 

 
28) O Enfermeiro está envolvido na maioria das ações do Programa de Saúde da Família. NÃO é ação 
específica do Enfermeiro: 

(A)  Executar assistência básica, ao nível de sua competência, e ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária à criança, ao adolescente, ao adulto e à gestante. 

(B)  Realizar consulta de enfermagem em que solicita exames complementares e prescreve 
medicações padronizadas de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde e as disposições 
legais da profissão. 

(C)  Supervisionar e desenvolver ações para a capacitação dos agentes comunitários de saúde 
envolvidos no programa. 

(D)  Executar ações de natureza clínica aliada às práticas de saúde coletiva. 
(E)  Fazer ligação entre as famílias e o serviço de saúde, funcionando como o trabalhador de interface 

intersetorial da saúde e ação social. 
 

29) São entraves ao trabalho em equipe no PSF, EXCETO: 
(A)  A desigualdade na distribuição de poder no interior da equipe. 
(B)  A valorização e não captura do trabalho vivo pelas tecnologias gerenciais. 
(C)  A inexistência de uma supervisão que potencialize a contribuição de cada especialização do 

trabalho no processo global. 
(D)  A inexistência de um processo de educação permanente que permita o desenvolvimento de 

conhecimentos relacionados à produção de serviços. 
(E)  Opções C e D. 

 
30) Segundo a atual Política Nacional de Atenção Básica, estimula-se a implantação do Programa de Saúde 
da Família em todo o território nacional, como forma de reorientar o modelo assistencial, sendo correto 
afirmar que: 

(A)  As áreas prioritárias incluem o controle da tuberculose e a eliminação da hanseníase, com exceção 
da Região Norte onde estas doenças não são prevalentes. 

(B)  A principal estratégia para a reorientação do modelo assistencial é o Plano de Humanização do 
Pré-Natal e Nascimento. 

(C)  A programação de atividades e a definição do território de adscrição são ações sob a 
responsabilidade do nível federal. 

(D)  O processo de trabalho das equipes de saúde na Atenção Básica caracteriza-se pelo 
desenvolvimento de ações focalizadas sobre grupos de risco. 

(E)  O acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial não faz parte das diretrizes de Atenção Básica, sendo 
responsabilidade do nível de média complexidade do SUS. 




