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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2010

Cód. 09 – Enfermeira
Cód. 10 - Enfermeiro

1. No Brasil, a organização ligada ao Ministério da Saúde que se destaca por disponibilizar elementos capazes de 
monitorar a qualidade nos estabelecimentos de saúde é a

(A) ONG (Organização Não Governamental).
(B) OMS (Organização Mundial da Saúde).
(C) ONA (Organização Nacional de Acreditação).
(D) OPAS (Organização Panamericana de Saúde).

2. O trabalho em equipe do tipo integração é caracterizado pela

(A) articulação das inúmeras ações executadas pelos distintos profissionais da equipe e a comunicação entre seus 
componentes orientada para o atendimento.

(B) justaposição das ações executadas pelos distintos profissionais da equipe e mero agrupamento dos agentes.
(C) desarticulação das ações executadas pelos distintos profissionais da equipe devido à divisão do trabalho dos 

agentes.
(D) tendência à manutenção da fragmentação das ações e o estranhamento e distanciamento dos agentes.

3. O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é um tipo de método que trabalha no processamento de problemas 
atuais e potenciais e dos macroproblemas. Assim, pode ser delineado o Triângulo de Governo representado por: 
projeto de governo, governabilidade e capacidade de governo. A governabilidade refere-se

(A) a capacidade pessoal e institucional para governar.
(B) ao conteúdo da proposta de governo e a maneira de enfrentar as situações.
(C) ao controle que o ato tem sobre a situação que pretende governar.
(D) a experiência de governar.

4. Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 
cabendo-lhe privativamente

(A) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, sob supervisão do médico.
(B) dirigir órgão de enfermagem ou chefiar serviço ou unidade de enfermagem.
(C) participar do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
(D) realizar prescrição de medicamentos estabelecidos em programa de saúde pública e em rotina aprovada na 

instituição de saúde.

5. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, considera-se Infração Ética

(A) a admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no Prontuário do mesmo, na presença de 
duas testemunhas.

(B) a perda do direito ao exercício da Enfermagem, sendo divulgada nas publicações dos COREN/COFEN e em 
jornais de grande circulação.

(C) a proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias, pois 
desobedeceu  às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

(D) a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

6. A legislação que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes é a

(A) Lei nº 10.357 de 27 de dezembro de 2001.
(B) Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999.
(C) Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990.
(D) Lei nº 6.259 de 30 de outubro de 1975.
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7. Com relação à vacinação, é correto afirmar que

(A) vacinas conjugadas são aquelas que contêm no mesmo frasco várias vacinas diferentes. Não podem ser 
misturadas no momento da aplicação.

(B) vacinas combinadas são aquelas em que um produto imunologicamente menos potente (polissacarídeo), é 
juntado a outro produto imunologicamente mais potente (proteína), conseguindo-se dessa maneira que o 
primeiro produto adquira características de potência imunológica que antes não possuía.

(C) vacinas combinadas são aquelas que contêm no mesmo frasco várias vacinas diferentes. Podem também ser 
misturadas no momento da aplicação.

(D) vacinas recombinadas são aquelas que contêm no mesmo frasco várias vacinas semelhantes. 

8. Em uma unidade de saúde, quanto à organização da geladeira de vacina é correto afirmar que

(A) na 1ª prateleira, no centro,deve-se colocar o termômetro de máxima e mínima na posição vertical (em pé).
(B) na 2ª prateleira devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa.
(C) na 1ª prateleira da geladeira devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura 

negativa.
(D) na prateleira inferior deve-se colocar as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa. 

9. O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde 
refere-se à

(A) Vigilância Sanitária. 
(B) história natural da doença.
(C) notificação compulsória.
(D) serviço de zoonose.

10. São funções da vigilância epidemiológica, exceto

(A) recomendar medidas de controle apropriadas.
(B) avaliar a eficácia e efetividade de medidas adotadas.
(C) receber dados analisados e interpretados.
(D) divulgar informações pertinentes.

11. Com relação à Hanseníase, leia as afirmativas abaixo.

I. É uma doença de notificação compulsória e investigação obrigatória.
II. O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase.
III. Os principais sinais e sintomas da doença são manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas e 

parestesias.
IV. A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as 

vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe).

É correto o que se afirma em:

(A) somente a afirmativa III.
(B) somente as afirmativas I, II e III.
(C) somente as afirmativas II e III.
(D) I, II, III e IV.

12. Com relação à classificação dos artigos hospitalares em críticos, semicríticos e não-críticos, é correto afirmar que

(A) artigos críticos são aqueles que entram em contato com a pele não integra e membranas mucosas.
(B) artigos semicríticos são assim denominados em função do alto risco de infecção, pois estão contaminados com 

qualquer microorganismo ou esporos.
(C) artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra e membranas mucosas.
(D) artigos não-críticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra.
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13. A prova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. Com relação ao resultado 
desse teste, é correto afirmar que

(A) os valores entre 5 a 9 mm – significa reator forte, indivíduo infectado pelo Micobacterium tuberculosis, que 
pode ou não estar doente.

(B) os valores entre 5 a 9 mm – significa reator forte, são os indivíduos que foram vacinados com BCG nos últimos 
2 anos.

(C) os valores entre 0 a 4 mm – significa não reator, indivíduo não infectado pelo Micobacterium tuberculosis ou 
com hipersensibilidade reduzida.

(D) os valores entre 0 a 4 mm – significa reator fraco, indivíduo não infectado pelo Micobacterium tuberculosis ou 
por outras micobactérias.

14. A dengue é hoje uma das doenças mais freqüentes no Brasil, atingindo a população em todos os estados, 
independente da classe social. Leia as frases abaixo e marque ( F ) se a afirmativa for falsa e (V)  se for verdadeira. 
Em seguida, assinale a alternativa que contém a seqüência correta.

(  ) A principal espécie vetora no Brasil é o Aedes aegypti.
(  ) No seu ciclo de vida , o Aedes aegypti apresenta três fases: ovo, larva e adulto.
(  ) O mosquito adulto vive em média de 30 a 35 dias.
(  ) A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de 1000 ovos, em locais com 

água limpa e parada.

(A) F, F, F, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, V, V, V.
(D) V, F, V, F.

15. Dentre as doenças de notificação compulsória, existem as que exigem notificação imediata e outras apenas quando 
os casos são confirmados. Assim, uma doença que deverá ser notificada após sua confirmação é

(A) o sarampo.
(B) a tuberculose.
(C) a rubéola.
(D) a varicela. 

16. Medidas são adotadas em casos de surtos de doenças, com relação ao sarampo, sendo correto afirmar que

(A) a investigação das áreas de maior freqüência do caso deve ser obrigatória na busca ativa de novos casos e a 
vacinação dos suscetíveis deve ser implementada.

(B) não há necessidade de isolamento do indivíduo suspeito de apresentar sarampo, visto que essa técnica não 
diminui a intensidade de contágio.

(C) não há necessidade de notificação imediata, mas apenas notificação de casos confirmados.
(D) há necessidade de isolamento do indivíduo suspeito de apresentar sarampo, por no mínimo de 40 dias.

17. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, dentre as normas de Biossegurança, é 
incorreto afirmar que

(A) uniformes: obrigatoriamente protegido com avental de mangas longas, fechado na frente e longo (abaixo dos 
joelhos).

(B) sapatos: exclusivamente fechados. Não deve ser permitido o uso de sandálias dentro de áreas hospitalar e 
laboratorial.

(C) jóias e bijuterias (pulseiras, colares e anéis) podem ser utilizadas normalmente, pois não constituem meio de 
contaminação.

(D) maquiagem e perfume: Os perfumes devem ser evitados em ambientes técnicos por inúmeros motivos: são 
poluentes ambientais, muitos pacientes têm intolerância a odores, em função de seu estado de saúde e outros 
em função dos medicamentos que fazem (quimioterapia e radioterapia), e podem impregnar ambientes 
fechados que contenham filtros em ar condicionado, agravando o estado de saúde de muitos alérgicos.
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18. Uma criança recebeu a vacina contra a tuberculose (BGC) com 1 mês de idade, conforme comprovação pela carteira 
de vacina. Porém, hoje, com 4 meses e 15 dias de idade, ainda não foi observada a presença da cicatriz dessa 
vacina.  Nesse caso, deve-se

(A) aguardar a criança completar seis meses de idade e se a cicatriz estiver ausente até este período, realizar o 
teste tuberculínico (PPD) e se apresentar não-reator ou reator fraco, revacinar a criança.

(B) aguardar a criança completar seis meses de idade para reavaliação da presença de cicatriz vacinal e na 
ausência desta cicatriz, recomenda-se a revacinação contra a tuberculose (BCG), sem a realização prévia do 
teste tuberculínico (PPD).

(C) aplicar nova dose da vacina contra BCG independente da idade que a criança se encontra.
(D) aguardar a criança completar 10 anos de idade para aplicar nova dose da vacina contra BCG.

19. Os fatores de risco para Hipertensão Arterial são:

(A) obesidade, sedentarismo, dieta hipocalórica.
(B) hereditariedade, idade, atividade física.
(C) hereditariedade, raça, ingestão excessiva de sal.
(D) tabagismo, estresse, dieta hipossódica.

20. São sintomas clássicos do Diabetes Mellitus inicial:

(A) sede excessiva, aumento do volume urinário, fadiga, fraqueza.
(B) aumento do número de micção, urinar à noite, tontura, edema dos membros inferiores.
(C) perda de peso, visão borrada, aumento do apetite, exoftalmia.
(D) sede excessiva, perda de peso, aumento do número de micção, hemoptise.

21. No dia 04/01/10, uma mãe chegou à unidade de saúde com seu filho de 5 meses e 1 dia de idade para vaciná-lo 
(data de nascimento da criança: 03/08/09). Verificou-se que a carteira de saúde da criança continha o registro de: 1 
dose da vacina contra tuberculose (BCG); 2 doses de vacina contra hepatite B; 2 doses contra poliomielite, 2 doses 
de tetravalente e sem agendamento posterior. Você, enquanto enfermeiro (a) da unidade, deverá

(A) orientar a mãe ou responsável que segundo calendário de imunização, você administrará somente a vacina 
contra o rotavírus nesta data.

(B) orientar a mãe ou responsável que pelo calendário de imunização, somente aos 6 meses de vida da criança, 
serão realizadas as seguintes doses: terceira dose das vacinas contra hepatite B, contra poliomielite e 
tetravalente.

(C) orientar a mãe ou responsável que pelo calendário de imunização, você administrará somente a vacina contra a 
febre amarela nesta data.

(D) orientar a mãe ou responsável que pelo calendário de imunização, somente aos 6 meses de vida da criança, 
serão realizadas as seguintes doses: terceira dose das vacinas contra poliomielite e DTP.

22. São locais de preferência para aplicação subcutânea da insulina:

(A) parte superior externa dos braços, as nádegas, parte lateral das coxas
(B) as costas imediatamente acima da cintura, abdômen incluindo as áreas em volta do umbigo e as linhas da 

cintura, antebraço 
(C) parte frontal das coxas, antebraço, abdômen – exceto as áreas em volta do umbigo e as linhas da cintura
(D) abdômen, exceto as áreas em volta do umbigo e as linhas da cintura, panturrilha.
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23. A Visita Domiciliar é um dos instrumentos mais indicados para prestação de assistência à saúde, do indivíduo, 
família e comunidade e deve ser realizada mediante processo racional, com objetivos definidos e pautados nos 
princípios de eficiência. Diante disso, leia as frases abaixo e marque ( F ) se a afirmativa for falsa e (V)  se for 
verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a seqüência correta.

(  ) Apesar de antiga, a visita domiciliar traz resultados inovadores, uma vez que possibilita conhecer a realidade do 
cliente e sua família in loco, contribuir para a redução de gastos hospitalares, além de fortalecer os vínculos 
cliente – terapêutica – profissional.

(  ) A visita domiciliar, na área da saúde, permite avaliar desde as condições ambientais e físicas em que vivem o 
indivíduo e sua família, até assistir os membros do grupo familiar, acompanhar o seu trabalho, levantar dados 
sobre condições de habitação e saneamento, além de aplicar medidas de controle nas doenças transmissíveis 
ou parasitárias.

(  ) A visita domiciliar, na área da saúde, é realizada somente para avaliar o paciente e orientar sua família sobre os 
cuidados com o paciente acamado.

(  ) A visita domiciliar, na área da saúde, avalia apenas as condições físicas em que vivem o indivíduo e sua família, 
até assistir os membros do grupo familiar e acompanhar o seu trabalho.

(A) F, F, V, V
(B) V, F, F, V
(C) V, V, F, F
(D) F, V, F, V

24. Com relação à Pressão Arterial, é correto afirmar que

(A) em crianças a pressão arterial é nitidamente mais alta do que em adultos.
(B) o tamanho do esfigmomanômetro depende da circunferência do braço a ser examinado, sendo que a bolsa 

inflável do manguito deve ter uma largura que corresponda a 40% da circunferência do braço, e seu 
comprimento deve ser de 80%.

(C) durante o sono ocorre uma elevação na pressão arterial a cerca de 10% tanto na sistólica como na diastólica.
(D) durante o exercício físico há diminuição da pressão arterial, devido ao aumento do débito cardíaco.

25. Com relação ao pulso, é correto afirmar que

(A) os valores do pulso, na primeira infância, variam de 60 a 100 batimentos por minuto.
(B) os valores do pulso, no adulto, variam de 120 a 130 batimentos por minuto.
(C) as artérias em que os pulsos podem ser verificados são: artéria radial, carótida, braquial, femoral, pediosa, 

temporal, poplítea e tibial posterior. 
(D) os valores do pulso, na segunda infância, variam de 120 a 130 batimentos por minuto. 

26. O médico pediatra do Pronto Socorro prescreveu para uma criança amoxicilina 325mg, de 8/8 horas por, 10 dias. 
Você tem disponível frasco de 250mg/5ml de 150ml após a reconstituição. A dosagem total por dia (em ml) e a 
quantidade de frascos que deverão ser fornecidos a mãe são, respectivamente:

(A) 21,0 ml e 2 frascos.
(B) 19,5 ml e 2 frascos.
(C) 15,0 ml e 1 frasco.
(D) 16,0 ml e 1 frasco.

27. Em uma unidade de clínica médica é solicitada a infusão de um soro com glicose. Para transformar 100 ml de soro 
glicosado a 5% em soro glicosado a 7,5%, preciso acrescentar uma quantidade de glicose. Tenho disponível 
ampolas de glicose a 50% com 10 ml. Devo, então, acrescentar para cada 100 ml de soro glicosado a 5%

(A) 7 ml de glicose a 50%.
(B) 5 ml de glicose a 50%.
(C) 2,5 ml de glicose a 50%.
(D) 7,5 ml de glicose a 50%.

28. No exame primário da avaliação inicial do paciente politraumatizado, deve ser priorizada a

(A) reposição da volemia.
(B) contenção de hemorragia.
(C) avaliação da via aérea com controle da coluna cervical.
(D) imobilização de membros. 
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29. A ressuscitação cardiorrespiratória consiste em massagem cardíaca externa e ventilação. Segundo as 
recomendações da American Heart Association de 2005, a relação adequada de massagem cardíaca externa e 
ventilação com dois socorristas no paciente adulto é de

(A) 15 massagens/2 ventilações.
(B) 30 massagens/2 ventilações.
(C) 5 massagens/1 ventilação.
(D) 3 massagens/1 ventilação.

30. Com relação à avaliação inicial ao atendimento do traumatizado, é correto afirmar que

(A) todo paciente, vítima de trauma, deve receber oxigênio suplementar via máscara facial a 12 litros por minuto.
(B) o trauma cranioencefálico é a principal causa de morte nas primeiras horas. 
(C) o álcool e outras drogas são as principais causas de rebaixamento do nível de consciência nos pacientes 

normovolêmicos. 
(D) na reposição volêmica devem ser usados cateteres venosos centrais.

31. Com relação aos cuidados operatórios, segundo a condição clínica do paciente, é correto afirmar que

(A) o pré-operatório inicia-se quando o paciente vai ao Centro Cirúrgico, neste momento será o inicio para as 
orientações; e o pós-operatório imediato é realizado na unidade de recuperação pós-anestésica.

(B) os fatores que interferem na condição clínica relacionada ao processo de cicatrização são: extensão da lesão,
tipo de vestimenta, estado nutricional, hipertensão, infecção, receber antibióticoterapia preventivo, irrigação 
sanguínea insuficiente e a imunossupressão.

(C) os fatores que interferem no processo de cicatrização são: extensão da lesão, idade, estado nutricional, 
diabetes, infecção, irrigação sanguínea insuficiente e a imunossupressão.

(D) a evolução clínica satisfatória do paciente e a estabilização do estado hemodinâmico são sinais de que a fase 
critica do pós-operatório terminou e que poderá ser transferido para o quarto. Considera também que o 
transporte sendo rápido, mesmo que haja instabilidade, essa condição poderá ser corrigida quando o paciente 
chegar ao local determinado.

32. Com relação aos cuidados relativos aos drenos abdominais, é correto afirmar:

(A) Os cuidados relativos aos drenos abdominais são essencialmente assépticos, quando o paciente está no banho 
podemos lavar adequadamente, aproveitando este momento para uma limpeza compatível com a situação 
clínica.

(B) Os cuidados relativos aos drenos abdominais são essencialmente assépticos, havendo necessidade de esterilizar 
a bolsa coletora, seja ela drenável ou descartável.

(C) O enfermeiro deverá avaliar cada situação clínica e prescrever os cuidados relativos aos drenos abdominais, 
respeitando o contexto da instituição e nos casos em que não há material estéril para realizar o curativo de 
dreno, ele pode “abrir mão” desse procedimento e pedir para o médico que entre com antibiótico profilático.

(D) Os cuidados relativos aos drenos abdominais são assépticos, porém quando há além dos drenos uma ostomia, e 
está ainda sem funcionar, deverá então nesse tempo de pós-operatório ser realizado primeiro este curativo da 
ostomia, pois ainda não há efluente.

33. Considere uma mulher de 25 anos, com um filho de três anos, iniciando pré-natal. Refere que sua última 
menstruação ocorreu no período de 27 a 30 de janeiro de 2010. Pode-se dizer que a data provável do parto será

(A) 3 de outubro de 2010, podendo o parto de termo adiantar três semanas ou atrasar duas.
(B) 6 de novembro de 2010, podendo o parto de termo adiantar ou atrasar duas semanas.
(C) 6 de outubro de 2010, podendo o parto de termo adiantar ou atrasar uma semana.
(D) 3 de novembro de 2010, podendo o parto de termo adiantar três semanas ou atrasar duas.

34. Na assistência aos pacientes com doenças crônico-degenerativas, considerando também que o envelhecimento 
provoca alterações que afetam as funções da pele quanto à proteção, regulação de temperatura, sensibilidade e 
excreção, é incorreto afirmar que

(A) a gordura subcutânea diminui especialmente nas extremidades.
(B) o suprimento sanguíneo sofrer decréscimo.
(C) a epiderme e a derme tornarem-se mais delgadas e as glândulas sebáceas e sudoríparas diminuírem a 

atividade.
(D) o colágeno tornar-se mais macio e aumentado.
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35. A Hipertensão Arterial é uma doença que necessita de constante acompanhamento do paciente, pois no seu 
tratamento, incluem-se mudanças no estilo de vida. Assim, é correto afirmar que

(A) obesidade, alta ingestão de sal e de álcool podem interferir no aparecimento da hipertensão arterial, mas não 
são considerados fatores de risco.

(B) o tratamento da hipertensão arterial deve ser, exclusivamente, medicamentoso, visto que alguns fatores de 
risco não podem ser alterados.

(C) a maioria dos casos de hipertensão arterial compõe-se daqueles de hipertensão denominada de essencial ou 
primária e de etiologia desconhecida.

(D) a medida da pressão arterial pode ser influenciada pelo tamanho do manguito, sendo padronizados dois 
tamanhos: adulto e criança.

36. Com relação à realização do procedimento de inalação em um paciente, é correto afirmar que

(A) a prioridade na escolha é por oxigênio puro, pois o oxigênio é um fármaco apresentando propriedades mais 
seguras para instalar a inalação.

(B) a prioridade na escolha é por ar comprimido e não oxigênio puro, pois o oxigênio é um fármaco e será 
administrado puro diferente do ar comprimido que contém uma concentração menor de oxigênio.

(C) o oxigênio é comumente mais utilizado, pois é menos oneroso ao hospital.
(D) o ar comprimido é comumente mais utilizado, pois é menos oneroso ao hospital.

37. Com relação às síndromes coronarianas agudas, é incorreto afirmar que

(A) a hipertensão arterial é um importante fator de risco para síndrome coronariana aguda por causar sobrecarga 
cardíaca.

(B) o diabetes mellitus, mesmo isoladamente, pode significar alto risco para eventos coronarianos.
(C) o processo de arteriosclerose inicia-se na vida adulta, geralmente após a quarta década de vida.
(D) o estresse acelera o metabolismo, causando uma descarga de adrenalina, noradrenalina e catecolaminas que 

causam contração de músculos e vasos.

38. Com relação às contrações uterinas que ocorrem na gestação, é correto afirmar que

(A) durante o trabalho de parto normal, as contrações começam primeiro, são mais intensas e duram mais nas 
partes altas do útero.

(B) as primeiras contrações uterinas iniciam-se no fundo do útero, a partir da segunda metade da gravidez.
(C) a freqüência e intensidade das contrações na fase ativa do trabalho de parto não têm relação com o decúbito 

da parturiente.
(D) após a expulsão fetal cessam as contrações uterinas, desencadeando o descolamento placentário.

39. Sobre o puerpério, é correto afirmar que

(A) a infecção puerperal mais grave é aquela em que o aumento de temperatura ocorre nas primeiras 24 horas 
após o parto.

(B) é fator de risco para infecção puerperal a presença de calafrios logo após o parto.
(C) na ausência de loquiação fétida pode-se descartar a ocorrência de infecção puerperal.
(D) a subinvolução uterina, associada à dor e redução da consistência e mobilidade  do útero são sinais de 

endometrite puerperal.

40. Quanto à anticoncepção no puerpério, é correto afirmar: 

(A) Mulheres que não desejam engravidar devem iniciar anticoncepção imediatamente após o retorno da 
menstruação.

(B) A efetividade dos progestogênios orais é maior em mulheres que estão em aleitamento materno exclusivo e 
antes do retorno da menstruação.

(C) Após o retorno da menstruação, os anticoncepcionais orais combinados devem ser substituídos pelos injetáveis.
(D) Os métodos comportamentais, como o de Billings e a Tabela estão entre os mais efetivos no puerpério, pois 

não interferem na amamentação.

41. Com relação ao câncer do colo do útero é correto afirmar que

(A) progride rapidamente, atingindo o estágio invasor da doença, quando a cura se torna mais difícil.
(B) em mais de 90% dos casos, há associação entre câncer do colo do útero e o herpes vírus.
(C) existe uma fase pré-clínica, sem sintomas, com transformações intraepiteliais progressivas importantes.
(D) os principais sintomas da fase pré-clínica são sangramento vaginal, corrimento e dor. 
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42. Com relação à menopausa, pode-se afirmar que

(A) é definida como a cessação permanente da menstruação durante um ano e está fisiologicamente relacionada à 
diminuição da secreção de estrogênios.

(B) é definida como a cessação da menstruação, mesmo que transitória e está fisiologicamente relacionada à 
diminuição da secreção de progesterona.

(C) não há contra-indicações ao uso da terapia de reposição hormonal em mulheres menopausadas.
(D) a insuficiência ovariana prematura é definida como a ocorrência espontânea de menopausa antes dos 50 anos 

de idade.

43. São grupos populacionais com risco elevado para desenvolvimento do câncer de mama: 

(A) mulheres com história familiar de parente até segundo grau com câncer de mama, independente da idade.
(B) mulheres com história familiar de parente até segundo grau com câncer de mama bilateral.
(C) mulheres com história familiar de câncer de mama masculino.
(D) mulheres com história familiar de parente até segundo grau com câncer de ovário, independente da idade.

44. Com relação ao aleitamento materno é correto afirmar que

(A) o aleitamento sob livre demanda ocorre quando a criança mama a cada três horas, permanecendo na mama o 
tempo que desejar.

(B) a oferta de suco ou água em dias quentes não descaracteriza o aleitamento materno exclusivo.
(C) o aleitamento materno exclusivo deve ser mantido por quatro a seis meses e complementado por outros 

alimentos até um ou dois anos.
(D) o aleitamento materno exclusivo deve ser mantido até os seis meses de idade da criança.

45. Considerando-se a humanização da atenção perinatal, na assistência imediata ao recém-nascido normal deve-se 
priorizar: 

(A) enxugar, aquecer, aspirar boca e narinas, laquear o cordão e realizar as medidas antropométricas.
(B) enxugar, aquecer, avaliar o recém-nascido e se este estiver bem, levá-lo à mãe, para contato pele-a-pele.
(C) aquecer, identificar, pingar nitrato de prata a 1% nos olhos, realizar medidas atropométricas.
(D) enxugar, aquecer, identificar, passar sonda nasogástrica para excluir atresia de coanas e esôfago.

46. Uma criança de dois anos tem um vocabulário de 20 a 30 palavras, combinando-as em frases simples. No último 
mês, começou repetir palavras enquanto fala. Sua anamnese e exame físico são normais nos demais aspectos. O 
plano terapêutico mais adequado para esta criança é

(A) encaminhar para psicologia.
(B) encaminhar para fonoaudiologia.
(C) tranqüilizar a mãe e incentivá-la  a falar de forma correta com a criança.
(D) orientar a corrigir sempre a criança, ensinando a forma correta de falar.

47. É correto afirmar que dentre as linhas de cuidado priorizadas pelo Ministério da Saúde voltadas à saúde da criança e 
redução da mortalidade infantil, encontra-se a (o) 

(A) atenção às doenças exantemáticas e dermatológicas.
(B) promoção do nascimento saudável.
(C) acompanhamento de criança com deficiência.
(D) controle de doenças parasitárias

48. A doença respiratória aguda (gripe), causada pelo vírus influenza A (H1N1), é considerada uma

(A) endemia.
(B) epidemia simples.
(C) surto epidêmico. 
(D) pandemia.
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49. O condiloma acuminado é uma doença sexualmente transmissível, causada 

(A) pelo vírus do grupo papovavírus (HPV), que acomete as células epiteliais, resultando no crescimento de 
múltiplas pápulas em forma de verruga, com aspecto de “couve-flor”. Geralmente assintomáticas, as lesões 
podem provocar prurido e ardor.

(B) por um fungo, comum na orofaringe, vagina, esôfago, trato gastrointestinal e pele. Ao exame físico, durante a 
inspeção, observam-se escoriações e inflamação local.

(C) pelo bacilo Haemophilus ducreyi, caracterizado por uma lesão ulcerada, purulenta e odor fétido, com localização 
na área genital. A dor é constante e intensa, sendo um sintoma característico.

(D) pelo vírus do herpes simples (HSV), apresenta uma fase latente e, quando ocorre imunossupressão, surgem as 
manifestações cutâneomucosas (vesículas ou pápulas que se rompem e ulceram).

50. A precaução para transmissão por gotículas é recomendada para

(A) doenças transmitidas por vias aéreas, ocorrendo quando os microorganismos encontram-se em pequenas 
partículas suspensas no ar por longo período, sendo desta forma disseminados por correntes de ar e inalados 
mesmo em longas distâncias. Exemplo de doença: Tuberculose.  

(B) doenças que geram gotículas durante a tosse, espirro, aspiração de secreções e realização de alguns 
procedimentos invasivos; essas partículas podem atingir até um metro de distância. Exemplo de doença: 
Meningite.

(C) doenças transmitidas por contato das mãos do profissional com as secreções do paciente, constituindo uma 
importante forma de aquisição de infecção hospitalar. Exemplo de doença: Infecções respiratórias com 
drenagem de secreção externa.  

(D) doenças transmitidas por vias aéreas, que eliminam microorganismos durante a tosse, espirro, aspiração de 
secreções e realização de alguns procedimentos invasivos; essas partículas podem atingir até um metro de 
distância. Um exemplo é a tuberculose.







