
I N S T R U Ç Õ E S

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a prova:

1. O candidato recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e
insubstituível. Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.

2. O Cartão-Resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este Caderno de Provas contém  30 questões, todas  com  5  (cinco) alternativas.

4. Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.

5. O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)

6. O Caderno de Provas só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra,
solicite ao Fiscal de Sala que tome as providências necessárias.

7. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e o
seu Caderno de Prova.

8. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.

9. Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões,  podem ser comunicados ao fiscal.
Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a ocorrência constará em ata pelo Fiscal de Sala, para
que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta:
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul
ou preta;
- a rasura no Cartão-Resposta anula a respectiva resposta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada
no Cartão-Resposta;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.
- o preenchimento do Cartão-Resposta deve ser feito dentro do horário normal de prova.

11. Na última página do Caderno de Provas, o candidato encontrará um espaço  para anotar suas
respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o,  recorte-o e leve-o consigo.

12. A duração da prova é de 4 (quatro) horas,

13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.

14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída
conjunta.

15. Os Cadernos das Provas Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às
respectivas  questões,  serão  divulgados  a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.

16. O resultado do concurso será publicado no Site e no Órgão Oficial  do  Município.

Goioere, Junho de 2010.

A COMISSÃO
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PROVA PARA ENFERMEIRO
Questão 01

Questão 02

Questão 05

A intensidade das intervenções preventivas deve
ser determinada pelo grau de risco cardiovascular
estimado para cada indivíduo e não pelo valor de
um determinado fator. Em termos práticos,
costuma-se classificar os indivíduos em três níveis
de risco - baixo, moderado e alto - para o
desenvolvimento de eventos cardiovasculares
maiores. É indicador intermediário (moderado) de
risco de eventos cardiovasculares maiores:

a) Doença vascular periférica;
b) Angina de peito;
c) Idade entre 45 e 55 anos para mulheres;
d) Doença renal crônica;
e) História familiar de infarto agudo do miocárdio,

morte súbita ou acidente vascular cerebral em
familiares de 1º grau ocorrido antes dos 50 anos.

Na puericultura deve ser rotina do enfermeiro
verificar:

a) Sinais vitais, aleitamento materno e vacinas;
b) Aleitamento materno, peso, altura, perímetro

cefálico (até 1 ano);
c) Desenvolvimento, prevenção de acidentes,

identificação de alterações na saúde;
d) Peso, altura, perímetro cefálico (até 2 anos),

Sinais vitais e desenvolvimento;
e) Aleitamento materno, vacinas e Sinais vitais.

O teste de acuidade visual (TAV) em crianças deve
ser aplicado:

a) Ao nascer, na 1ª série e quando houver queixas;
b) Na primeira série e quando houver queixas;
c) Na primeira série, na quarta série e quando

houver queixas;
d) Aos 4 anos, na primeira série  e quando houver

queixas;
e) Não existe regulamentação para aplicação deste

teste na infância.

Sobre os benefícios da amamentação para mulher
é falso afirmar que ela:

a) Reduz o peso mais rapidamente após o parto;
b) Ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal,

diminuindo o risco de hemorragia e de anemia
após o parto;

c) Reduz o risco de câncer de útero;
d) Reduz o risco de diabetes;
e) Reduz o risco de câncer de mama.

Questão 03

Questão 04

Sobre o esquema vacinal para crianças, assinale
a alternativa incorreta:

a) a vacina tetravalente protege Difteria, tétano,
coqueluche, meningite e outras infecções
causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b e
é administrada aos 2 e 4  meses de idade e o
primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre
4 e 6 anos;

b) É possí-vel administrar a segunda dose da Vacina
Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e
7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24
semanas de vida). O intervalo máximo
preconizado entre a primeira e a segunda dose
é de 4 semanas;

c) A vacina tríplice viral, protege contra sarampo,
rubéola e caxumba, é administrada em dose
única aos 12 meses e seu reforço é entre 4 e 6
anos;

d) Quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina
contra febre amarela;

e) São vacinas administradas por via oral, vacina
contra poliomielite  e rotavírus Humano.

São passos para a investigação de paralisia Flácida
em unidades básicas de saúde (UBS):

a) Colher duas amostras de fezes do caso suspeito,
a 1ª amostra de fezes deve ser coletada no 1º
contato do paciente e, a 2ª, com intervalo mínimo
de 24 horas após a primeira, preencher a ficha
de notificação, informar o setor de vigilância em
saúde, fazer visita domiciliar, buscar a existência
de outros casos suspeitos, fazer vacinação em
massa em menores de 5 anos na localidade onde
ocorreu o caso;

b) Tratar o doente, preencher a ficha de notificação,
informar o setor de vigilância em saúde, buscar
casos suspeitos e fazer o tratamento profilático
ou quimioprofilaxia, com Isoniazida, por seis
meses para as pessoas em contato com o doente;

c) Colher amostras de sangue para exame
sorológico, preencher a ficha de notificação,
informar o setor de vigilância em saúde, fazer
visita domiciliar , buscar a existência de outros
casos suspeitos,  vacinação deve ser seletiva e
se estender aos contatos diretos do caso, como:
familiares, colegas, contatos no trabalho, entre
outros, não se esquecendo das mulheres em
idade fértil;

Questão 06
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Questão 08

Questão 09

Questão 10

d) preencher a ficha de notificação, informar o setor
de vigilância em saúde, fazer visita domiciliar,
buscar a existência de outros casos suspeitos,
investigar todo caso suspeito de que aparecer;
esclarecendo o diagnóstico por meio de exames
clínico e laboratorial sorologia sanguínea, tomando
providências necessárias para evitar que a
doença se espalhe e ataque mais crianças e/
ou adultos numa comunidade; A vacinação deve
ser administrada até 72 horas após o contágio;

e) Preencher a ficha de notificação, informar o setor
de vigilância em saúde e fazer vacinação em
massa em menores de 5 anos na localidade
onde ocorreu o caso.

O câncer do colo do útero é uma afecção
progressiva iniciada com transformações intra-
epiteliais progressivas que podem evoluir para um
processo invasor num período que varia de 10 a
20 anos. O colo do útero é revestido por várias
camadas de células epiteliais pavimentosas,
arranjadas de forma bastante ordenada. Essa
desordenação das camadas é acompanhada por
alterações nas células que vão desde núcleos mais
corados até figuras atípicas de divisão celular. O
carcinoma invasor é caracterizado:

a) Alterações celulares intensas e o grau de
desarranjo é tal que as células afetam o tecido
conjuntivo do colo do útero abaixo do epitélio;

b) A coilocitose, alteração que sugere a infecção
pelo HPV, pode estar necessariamente presente;

c) A desordenação avança 2/3 proximais da
membrana;

d) Neoplasia Intra-epitelial Cervical o desarranjo é
observado em todas as camadas, sem romper
a membrana basal;

e) A desordenação ocorre nas camadas mais basais
do epitélio estratificado (anormalidades do
epitélio no 1/3 proximal da membrana).

Qual o procedimento padrão para resultado
citopatológico de Células escamosas atípicas de
significado indeterminado possivelmente não
neoplásicas.

a) Repetir citologia em ano na Unidade Básica de
Saúde. Se 02 exames citopatológicos
subseqüentes na Unidade Básica de Saúde,
forem negativos a mulher deverá retornar à
rotina de rastreamento citológico. Porém, se o
resultado de alguma citologia de repetição for
maior ou igual à atipia de células escamosas de
significado indeterminado possivelmente não
neoplásico, a mulher deverá ser referida à
Unidade Secundária de Média Complexidade
para Colposcopia imediata;

b) Repetir citologia em 3 anos na Unidade Básica
de Saúde. Se 02 exames citopatológicos
subseqüentes Básica de Saúde, forem negativos

Questão 07

a mulher deverá retornar à rotina de
rastreamento citológico. Porém, se o resultado
de alguma citologia de repetição for maior ou
igual à atipia de células escamosas de significado
indeterminado possivelmente não neoplásico, a
mulher deverá ser referida à Unidade Secundária
de Média Complexidade para  Colposcopia
imediata;

c) Repetir citologia em 06 meses na Unidade Básica
de Saúde. Se 02 exames citopatológicos
subseqüentes na Unidade Básica de Saúde,
forem negativos a mulher deverá retornar à
rotina de rastreamento citológico. Porém, se o
resultado de alguma citologia de repetição for
maior ou igual à atipia de células escamosas de
significado indeterminado possivelmente não
neoplásico, a mulher deverá ser referida à
Unidade Secundária de Média Complexidade para
Colposcopia imediata;

d) Encaminhar a mulher à Unidade Secundária de
Média Complexidade para Colposcopia imediata;

e) Realizar coleta de exame citopatológico uma vez
por ano, após dois anos, realizar, a cada três
anos.

Corrimento abundante, amarelado ou amarelo
esverdeado, bolhoso, prurido e/ou irritação vulvar,
dor pélvica, ocasionalmente, sintomas urinários –
disúria e/ou polaciúria, hiperemia da mucosa, com
placas avermelhadas - colpite difusa e/ou focal,
com aspecto de framboesa, teste de Schiller
aspecto “tigróide”, indicam:

a) Sífilis;
b) Candidíase;
c) Tricomoníase genital;
d) Vaginose bacteriana;
e) Herpes Genital.

Qual afirmativa abaixo, não é considerada como
grupo populacional com risco elevado para o
desenvolvimento do câncer de mama:

a) Mulheres com história familiar de pelo menos
um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou
filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral
ou câncer de ovário, em qualquer faixa etária.

b) Mulheres com história familiar de câncer de
mama masculino;

c) Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão
mamária proliferativa com atipia ou neoplasia
lobular in situ;

d) Mulheres com história familiar de, pelo menos,
um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou
filha) com diagnóstico de câncer de mama, em
qualquer faixa etária;

e) Mulheres com história familiar de, pelo menos,
um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou
filha) com diagnóstico de câncer de mama,
abaixo dos 50 anos de idade.
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Questão 11

Questão 12

Questão 13

Questão 14

É considerado caso suspeito de dengue:

a) Todo paciente que apresenta doença febril aguda
com duração de até sete dias, acompanhada de
pelo menos dois dos sintomas como cefaléia, dor
retro-orbitária, mialgias, artralgias, prostração ou
exantema, associados ou não à presença de
hemorragias. Além de ter estado, nos últimos 15
dias, em área onde esteja ocorrendo transmissão
de dengue ou tenha a presença de Aedes aegypti;

b) Todo paciente que apresenta doença febril aguda
com duração de até sete dias, acompanhada de
pelo menos dois dos sintomas como cefaléia, dor
retro-orbitária, mialgias, artralgias, prostração ou
exantema, associados ou não à presença de
hemorragias. Sem necessariamente ter estado em
área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue
ou tenha a presença de Aedes aegypti;

c) Todo paciente que apresenta doença febril aguda
com duração de até três dias, acompanhada de
pelo menos dois dos sintomas como cefaléia, dor
retro-orbitária, mialgias, artralgias, prostração ou
exantema, associados ou não à presença de
hemorragias. Além de ter estado, nos últimos 15
dias, em área onde esteja ocorrendo transmissão
de dengue ou tenha a presença de Aedes aegypti;

d) Todo paciente que apresenta doença febril aguda
com duração de até três dias, acompanhada de
pelo menos dois dos sintomas como cefaléia, dor
retro-orbitária, mialgias, artralgias, prostração ou
exantema, associados ou não à presença de
hemorragias. Sem necessariamente ter estado em
área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue
ou tenha a presença de Aedes aegypti;

e) Nenhuma das alternativas está correta.

A prova do laço consiste em Calcular o valor médio:
(Pressão Arterial Sistólica + Pressão Arterial D)/2 e
Insuflar novamente o manguito no braço até o valor
médio por um determinado tempo. A prova do laço
dever ser obrigatoriamente realizada em todos os casos
suspeitos. Esta prova será positiva para dengue
hemorrágica em adulto quando:

a) Um quadrado de 5,0 cm de lado no antebraço
apresentar 10 ou mais petéquias após 5 minutos
do manguito insuflado no valor médio;

b) Um quadrado de 5,0 cm de lado no antebraço
apresentar 20 ou mais petéquias após 7 minutos
do manguito insuflado no valor médio;

c) Um quadrado de 2,5cm de lado no antebraço
apresentar 20 ou mais petéquias após 5 minutos
do manguito insuflado no valor médio;

d) Um quadrado de 2,5cm de lado no antebraço
apresentar 20 ou mais petéquias após 10 minutos
do manguito insuflado no valor médio;

e) Nenhuma das alternativas está correta.

Os imunobiológicos são conservados em uma cadeia ou
sistema denominado Rede de Frio. Este sistema inclui
armazenamento, transporte e manipulação das vacinas
em condições adequadas de refrigeração, desde o
laboratório produtor até o momento em que o
imunobiológico é administrado. A rede de frio é
composta por vários níveis: nacional, estadual, regional
ou distrital e municipal ou local. Cada um desses níveis
deve dispor de instalações e equipamentos adequados.
Como deve ser a conservação dos imunobiológicos na
Central Nacional:
a) São conservadas em freezers (-20ºC) e em geladeiras

comerciais ou domésticas (+2ºC e + 8ºC), conforme
a temperatura recomendada para cada vacina;

b) São conservadas entre +2ºC e +8ºC em
refrigeradores domésticos, com capacidade mínima
de 280 litros;

c) Em câmaras frias para conservação dos
imunobiológicos em temperatura entre +2ºC e
+8ºC (vacinas contra poliomielite, sarampo,
meningite C, varicela, febre amarela, rubéola e tríplice
viral) e em temperatura a -20oC (vacinas tríplice-
DTP e DTaP, dupla adulto e infantil, toxóide tetânico,
febre tifóide, hepatite B, BCG intradérmica,
Haemophilus influenzae b (Hib), pneumococo,
contra Influenza, meningite A e C, B e C, contra
raivas humana e canina, soros antitetânico, diftérico,
rábico e antipeçonhentos);

d) Em câmaras frias para conservação dos
imunobiológicos em temperatura a -20oC (vacinas
contra poliomielite, sarampo, meningite C, varicela,
febre amarela, rubéola e tríplice viral) e em
temperatura entre +2ºC e +8ºC (vacinas tríplice-
DTP e DTaP, dupla adulto e infantil, toxóide tetânico,
febre tifóide, hepatite B, BCG intradérmica,
Haemophilus influenzae b (Hib), pneumococo,
contra Influenza, meningite A e C, B e C, contra
raivas humana e canina, soros antitetânico, diftérico,
rábico e antipeçonhentos);

e) Nenhuma das alternativas está correta.

Não é contra-indicação geral para vacinação de bactérias
ou vírus vivos atenuados em pessoas:
a) Pessoas em tratamento sistêmico com

corticosteróide em doses diárias não-elevadas
durante curto período (inferior a uma semana), ou
tratamento prolongado com doses baixas ou
moderadas em dias alternados;

b) Pessoas acometidas por neoplasia maligna;
c) Pessoas em tratamento com corticosteróides em

esquemas imunodepressores (por exemplo 2mg/
kg/dia de prednisona, por mais de uma semana,
em crianças) ou submetidas a outras terapêuticas
imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica,
radioterapia), transfusão de sangue ou plasma;

d) Em pessoas com doenças agudas febris graves;
e) Todas as alternativas são contra-indicadas.
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Questão 15

Não é Fator indicativo de maior risco para
Diabetes Tipo II:

a) Índice de Massa Corporal - IMC < 25);
b) Obesidade central (cintura abdominal >102 cm

para homens e >88 cm para mulheres, medida
na altura das cristas ilíacas);

c) Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg);
d) História de macrossomia ou diabetes

gestacional;
e) Diagnóstico prévio de síndrome de ovários

policísticos.

São Atribuições do Enfermeiro no atendimento a
pacientes com Diabetes:

a) Realizar consulta de enfermagem com pessoas
com maior risco para diabetes tipo 2
identificadas pelos agentes comunitários,
definindo claramente a presença do risco e
encaminhar ao médico da unidade para
rastreamento com glicemia de jejum quando
necessário;

b) Solicitar, durante a consulta de enfermagem,
os exames de rotina definidos como necessários
pelo médico da equipe ou de acordo com
protocolos ou normas técnicas estabelecidas
pelo gestor municipal;

c) Orientar pacientes sobre automonitorização
(glicemia capilar) e técnica de aplicação de
insulina;

d) Repetir a medicação de indivíduos controlados
e sem intercorrências;

e) Planejar, organizar a distribuição das tarefas
de toda a equipe da estratégia de saúde da
família (ESF) para o cuidado integral dos
pacientes portadores de diabetes.

Pacientes com diabetes devem ser avaliados, para
presença de neuropatia periférica distal, usando
testes neurológicos básicos quantitativos:

a) Anualmente por Teste de sensação Dolorosa
Com pino, agulha ou palito, Táctil Com chumaço
de algodão, Térmica Com cabo de diapasão
128 Hz, Vibratória Com diapasão 128 Hz,
Motora Com martelo, Limiar percepção cutânea
com Monofilamento 10-g;

b) Semestralmente Teste de sensação Dolorosa
Com pino, agulha ou palito, Táctil Com chumaço
de algodão, Térmica Com cabo de diapasão
128 Hz, Vibratória Com diapasão 128 Hz,
Motora Com martelo, Limiar percepção
cutânea com Monofilamento 10-g;

c) Trimestralmente por Teste de sensação
Dolorosa Com pino, agulha ou palito, Táctil
Com chumaço de algodão, Térmica Com cabo
de diapasão 128 Hz, Vibratória Com diapasão
128 Hz, Motora Com martelo, Limiar percepção
cutânea com Monofilamento 10-g;

d) Anualmente por Teste Limiar percepção cutânea
com Monofilamento 10-g;

e) Semestralmente por Teste Limiar percepção
cutânea com Monofilamento 10-g.

O Ministério da Saúde está propondo a educação
permanente como estratégia de transformação
das práticas de formação, de atenção, de gestão,
de formulação de políticas, de participação popular
e de controle social no setor da Saúde. A Educação
Permanente, mencionada acima, refere-se à:

a) Capacitação de profissionais de saúde através
de palestras;

b) Ação do gestor para organizar grupos de
profissionais capacitados a propiciar treinamentos
através de palestras e cursos;

c) É a aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece
no cotidiano das pessoas e das organizações;

d) Política de formação que não necessita levar
em conta os princípios que orientaram a criação
do SUS;

e) Nenhuma das alternativas está correta.

Os indicadores de saúde podem ser classificados de
acordo com o tipo de avaliação a que se destinam.
Não é classificado como indicador operacional para
Hanseníase:

a) indicadores que medem a magnitude ou a
transcendência do problema de saúde pública.
Referem-se, portanto, à situação verificada na
população ou no meio ambiente num dado
momento ou num determinado período. Ex.:
Coeficiente de incidência de detecção de casos
e a proporção de casos com deformidades
detectados no ano;

b) Indicadores que medem o trabalho realizado,
seja em função da qualidade, seja em função da
quantidade;

c) Proporção de casos multibacilares que
completaram PQT entre os que deveriam ter
completado;

d) Proporção de curados no ano com
incapacidades físicas;

e) Todas as respostas estão corretas.

Questão 16

Questão 17

Questão 18

Questão 19

www.pciconcursos.com.br
 




6

Questão 20

Considera-se como contato intradomiciliar para
Hanseníase toda e qualquer pessoa que resida ou
tenha residido com o doente no(s) último(s):

a) 1 ano;
b) 2 anos;
c) 3 anos;
d) 4 anos ;
e) 5 anos.

Uma gestante chega a uma unidade de saúde na
região norte do Paraná e relata ter se mudado
recentemente para a localidade, ser primigesta e estar
entre 28 e 30 semanas de gestação e ter perdido a
carteira de gestante na mudança. A enfermeira através
da palpação obstétrica identifica que o feto está em
situação transversa e na medida de fundo de útero
verifica 24 cm de medida. Diante disto:

a) A enfermeira pode confirmar o período de gestação
informado pela gestante, pois a altura uterina está
de acordo com a idade gestacional de 28 e 30
semanas;

b) A enfermeira discorda do período de gestação
informado pela gestante, pois a altura uterina
apresenta-se superior a idade gestacional;

c) A altura uterina de 24 cm é inferior a idade
gestacional de 28 a 30 semana e pode ter sido
falseada pela situação transversa do feto;

d) A situação transversa não reduz a medida de altura
uterina;

e) Nenhuma das alternativas está correta.

22) analise os itens abaixo e, a seguir, assinale  à
alternativa que apresenta corretamente, as vias de
transmissão da AIDS:

I. Transfusões sangüíneas;
II. Agulhas não descartáveis, acupuntura, alicates

de unha, aparelhos de barba e escovas de dente;
III. Aperto de mão e abraço;
IV. Uso de piscinas e transportes coletivos;
V. Utensílios domésticos;
VI. Relação gestante-feto e aleitamento materno;
VII. Relacionamento social;
VIII. Líquido espermático e vaginal;

A alternativa correta é:

a) somente os itens I - II - VI – VIII são vias de
transmissão da AIDS;

b) somente os itens II - IV - VI - VIII sãovias de
transmissão da AIDS;

c) somente os itens I - IV - VI – VIII são vias de
transmissão da AIDS;

Questão 21

Questão 22

d) somente os itens I - II - IV – VI são vias de
transmissão da AIDS;

e) somente os itens I - II - V - VIII sãovias de
transmissão da AIDS.

Sobre o planejamento familiar é falso afirmar que o:

a) O planejamento familiar é um direito das pessoas
assegurado na Constituição Federal;

b) É um conjunto de ações em que são oferecidos
todos os recursos, tanto para auxiliar a ter filhos,
ou seja, recursos para a concepção, quanto para
prevenir uma gravidez indesejada, ou seja, recursos
para a anticoncepção;

c) Que o método mais adequado deve ser escolhido
e indicado ao cliente pelo médico ou enfermeiro;

d) Que a população tem direito a informações, meios,
métodos e técnicas para ter ou não ter filhos;

e) Que o planejamento familiar é um direito das pessoas
assegurado na Lei n° 9.263, de 12 de janeiro de
1996.

A rede de cuidados em saúde mental estrutura-se a
partir da Atenção Básica, obedecendo ao modelo de
redes de cuidado de base territorial e buscando o
estabelecimento de vínculos e acolhimento. Dentro desta
rede de cuidados em saúde mental, o que significa
apoio matricial?

a) É o encaminhamento por referência dos pacientes
da atenção básica para os Centros de Apoio Psico-
Social (CAPS);

b) É o encaminhamento por referência dos pacientes
dos CAPS para hospitais Psiquiátricos;

c) É o atendimento prestado nas residências
Terapêuticas;

d) É um arranjo organizacional que viabiliza o suporte
técnico dos CAPS em áreas específicas para as
equipes responsáveis pelo desenvolvimento de
ações básicas de saúde;

e) Consiste na prática de desospitalização.

A implementação da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem deverá ocorrer de forma
integrada às demais políticas existentes, numa lógica
hierarquizada de atenção à saúde, priorizando a atenção
primária como porta de entrada de um sistema de
saúde universal, integral e equânime. Não é objetivo
da Implementação da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem:

a) Decidir e indicar as ações sobre vida sexual através
de médicos ou enfermeiros;

b) Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária
masculina nos termos da legislação específica;

c) Estimular, implantar, implementar e qualificar pessoal
para a atenção às disfunções sexuais masculinas;

Questão 23

Questão 24

Questão 25
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d) Garantir o acesso aos serviços especializados de
atenção secundária e terciária para os casos
identificados como merecedores destes cuidados;

e) Promover na população masculina, conjuntamente
com o Programa Nacional de DST/AIDS, a
prevenção e o controle das doenças sexualmente
transmissíveis e da infecção pelo HIV.

Assinale a alternativa correta relativa ao indicador abaixo

Número de casos novos de tuberculose pulmonar
positiva em determinado local e período

____________________________________x 100.000
População no mesmo local e período

a) Estima o risco de um indivíduo vir a desenvolver
tuberculose pulmonar positiva;

b) Indica a prevalência da tuberculose pulmonar
positiva em uma determinada população no
mesmo tempo e período;

c) Indica o total de casos da tuberculose pulmonar
positiva em uma determinada população no
mesmo tempo e período;

d) Baixas taxas de incidência de tuberculose estão
geralmente associadas a baixos níveis de
desenvolvimento sócio-econômico e a
insatisfatórias condições assistenciais de
diagnóstico e tratamento dos casos de tuberculose
existentes;

e) Avalia a cobertura de vacinal de BCG.

Qual das alternativas abaixo não é atribuição do
enfermeiro em relação às atividades de controle da
tuberculose na rede básica e no programa saúde
da família:

a) Solicitar baciloscopia dos sintomáticos respiratórios
para diagnóstico (duas amostras);

b) Fazer teste tuberculínico. Caso não tenha
capacitação para tal, encaminhar para a unidade
de referência;

c) Solicitar exame de escarro mensal (2, 4 e 6 meses
para os doentes em uso do esquema básico +
etambutol) para acompanhar o tratamento dos
pulmonares bacilíferos;

d) Iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes de
acordo com o protocolo;

e) Encaminhar o doente para uma unidade de
referência, quando necessário.

A sistematização da assistência de enfermagem
compreende o meio da aplicação da ciência de
enfermagem, suas etapas são:
a) Exame físico, anamnese, diagnóstico, evolução e

prognóstico;
b) Anamnese, exame físico, diagnóstico, prescrição,

evolução e prognóstico;
c) Diagnóstico, prescrição, evolução e prognóstico;

d) Anamnese, exame físico, diagnóstico, prescrição,
implementação, evolução, prognóstico;

e) Exame físico, anamnese, diagnóstico, prescrição,
implementação, evolução e prognóstico.

Considerando a Lei N° 7.498/86, de 25 de junho
de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do
exercício da Enfermagem, as alternativas abaixo
apresentam prerrogativas da profissão do
enfermeiro, exceto:

a) Direção do órgão de Enfermagem integrante da
estrutura básica da instituição de saúde, pública ou
privada, e chefia de serviço e de unidade de
Enfermagem;

b) Consulta de Enfermagem;
c) Prescrição de medicamentos;
d) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente

e puérpera;
e) Execução do parto sem distorcia.

Infecção causada pelo Toxoplasma gondii (TG), que
assume especial relevância quando ocorre no período
gestacional pela possibilidade de acometimento do
feto. A toxoplasmose pode ser transmitida por três
vias: a ingestão de oocistos provenientes do solo,
areia, latas de lixo contaminadas com fezes de gatos
infectados; ingestão de carne crua e mal cozida
infectada com cistos, especialmente carne de porco
e carneiro; infecção transplacentária, ocorrendo em
40% dos fetos de mães que adquiriram a infecção
durante a gestação. Além disso, recomenda-se, a
triagem, por meio de sorologia (Elisa ou
imunofluorescência) para todas as gestantes que
iniciam o pré-natal. Observe os resultados sorológicos
abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta:
I) IgG (+) IgM (-);
II) IgG (+) IgM (+);
III)IgG (-) IgM (+);
IV) IgG (-) IgM (-);

A alternativa correta é:

a) somente os resultados II e III indicam necessidade
de tratamento espiramicina independentemente da
idade gestacional.

b) somente os resultados I e IV indicam necessidade
de tratamento espiramicina independentemente da
idade gestacional.

c) somente os resultados II e IV indicam necessidade
de tratamento espiramicina independentemente da
idade gestacional.

d) somente os resultados I e II indicam necessidade
de tratamento espiramicina independentemente da
idade gestacional.

e) Somente o item II indica necessidade de tratamento
espiramicina independentemente da idade
gestacional.
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QUESTÃO           ALTERNATIVA

GABARITO

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
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