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Cargo: Enfermeiro 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema e responda o que se pede.  
 

“Último fantasma” 
(Castro Alves)  

 
Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso,  
Que te elevas da noite na orvalhada?   
Tens a face nas sombras mergulhada...   
Sobre as névoas te libras vaporoso...  
  
Baixas do céu num voo harmonioso!  
Quem és tu, bela e branca desposada?  
Da laranjeira em flor a flor nevada  
Cerca-te a fronte, ó ser misterioso!...  
  
Onde nos vimos nós?... És doutra esfera?  
És o ser que eu busquei do sul ao norte...   
Por quem meu peito em sonhos desespera?...  
  
Quem és tu? Quem és tu? – És minha sorte? 
És talvez o ideal que est'alma espera!   
És a glória talvez! Talvez a morte!...  
 
01. De acordo com o texto, no último verso da 1ª estrofe, “névoa” 
significa:  
a) neve.  
b) vapor.  
c) orvalho.  
d) neblina.  
 
02. As palavras “gracioso”, “mergulhada” e “branca”, são, 
respectivamente:  
a) adjetivo, substantivo e adjetivo.  
b) substantivo, verbo e substantivo.  
c) todas são adjetivos.  
d) todas são substantivos.  
 
03. Um sinônimo para a palavra ideal encontra-se na alternativa:  
a) leve.  
b) perfeição.  
c) morte.  
d) vida.  
 
04. Na 4ª estrofe, pode-se afirmar que há verbos, a saber:  
a) 2 verbos.  
b) 1 verbo repetido muitas vezes.  
c) 3 verbos.  
d) 7 verbos.  
 
05. Temos um discurso direto na alternativa:  
a) “Confessou-se absurdamente cansado e incapaz de formular 

resposta adequada.”  
b) “Virão buscar-te ainda hoje.”  
c) “Disse-me, entredentes, que não me preocupasse consigo.”  
d) “Ela disse, maliciosamente, que não era moça casadoira.”  
 
06. Todas as palavras abaixo estão grafadas corretamente, exceto 
uma. Assinale a alternativa em que se encontra essa palavra:  
a) ablução, pitonisa, regurgitar, transatlântico.  
b) abscissa, hóstia, flecha, sequela.  
c) obcecado, umedecer, metástase, vazante.  
d) ablasão, inigualável, mexerico, vaivém.  
 
07. Assinale a frase incorreta quanto à regência verbal.  
a) Aspirava o aroma das flores como um afogado aspira o ar na 

superfície.  
b) Ele expirou ali, bem diante de todos, deixando uma pergunta no 

ar.  
c) A testemunha não soube precisar do local do acidente.  
d) Tenho aversão a tudo que diz respeito à morte.  

 
08. Quanto à ocorrência da crase, ela está incorreta apenas na 
alternativa:  
a) Os navegantes portugueses cruzavam os mares em barcos à 

vela.  
b) Tenho sempre um bom livro à mão.  
c) O avião partirá às 17h.  
d) Esquece a dor à medida que trabalha.  
 
09. Temos uma separação de sílabas incorreta apenas em uma 
alternativa. Assinale-a:  
a) psi-co-lo-gi-a.  
b) abs-or-ver.  
c) pers-pi-caz.  
d) fric-ci-o-nar.  
 
10. A pontuação encontra-se correta apenas em uma frase. 
Assinale-a:  
a) “Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu.” (MA)  
b) “De todas as revoluções para o homem a morte é a maior e a 

derradeira.” (MM)  
c) “Explico-me o diploma era uma carta de alforria.” (MA)  
d) “Ao cabo de alguns anos de peregrinação atendi às súplicas de 

meu pai.” (MA)  
 
11. Temos um diminutivo na alternativa:  
a) corneta.  
b) aldeota.  
c) basquete.  
d) cartola.  
 
12. O numeral em questão é classificado como:  
“Era o septuagésimo quinto da lista; não tinha, pois, esperanças.”  
a) cardinal.  
b) ordinal.  
c) multiplicativo.  
d) fracionário.  
 
13. Em “Ele dissera aquelas mesmas palavras repetidas vezes”, o 
verbo encontra-se no:  
a) pretérito perfeito do subjuntivo.  
b) pretérito imperfeito do subjuntivo.  
c) imperativo afirmativo.  
d) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  
 
14. Temos na voz passiva a frase:  
a) Receberam um merecido castigo.  
b) Ela se enfeitava para seu homem todas as noites.  
c) A carta foi escrita por mim.  
d) Visitaste o gerente do banco recentemente.  
 
15. A concordância verbal está correta em:  
a) Participaram da cerimônia civil todos os convidados.  
b) Haviam sempre flores onde hoje há cinzas.  
c) Sempre fizeram invernos rigorosos naquela parte do país.  
d) Precisavam-se de mão de obra naqueles canteiros da cidade.  
 
16. Em “Todos te ouvirão cantar”, a forma verbal grifada encontra-
se:  
a) no infinitivo pessoal.  
b) no infinitivo impessoal.  
c) no futuro do pretérito do indicativo.  
d) no futuro do presente do indicativo.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com a Lei n° 7.498/87, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da Enfermagem. Incube ao 
enfermeiro, privativamente. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas: 
I. Direção e coordenação da equipe de enfermagem. 
II. Direção do órgão de enfermagem. 
III. Organização e direção dos serviços de enfermagem. 
IV. Avaliação de programas de saúde. 
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V. Coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência 
de enfermagem. 
a) Todas são atribuições descritas como profissional de 

enfermagem, sendo atribuição II, III e V consideradas privativas 
do enfermeiro. 

b) Com exceção da atribuição I, as demais são consideradas 
privativas do enfermeiro. 

c) Com exceção da atribuição I e V, as demais são consideradas 
privativas do enfermeiro. 

d) Todas são atribuições descritas como do profissional de 
enfermagem, sendo as atribuições I, II e V. 

 
18. Corresponde a um dos direitos dos profissionais de 
enfermagem: 
a) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem. 
b) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de 

todos os pacientes que estejam sob sua assistência. 
c) Prestar assistência de enfermagem ao paciente, sem 

discriminação de qualquer natureza. 
d) Cumprir e fazer cumprir os preconceitos éticos e legais da 

profissão. 
 
19. O Enfermeiro deve realizar a sua prática profissional numa 
postura ou conduta ética, orientado pelos princípios da 
beneficiência, não-maleficiência, autonomia e justiça. Assinale a 
alternativa correta:  
a) O princípio de beneficiência refere-se á ajuda em benefício 

mútuo dos seus interesses; o de não-maleficiência implica o 
dever de fazer o bem ao outro; de autonomia implica responder 
pelos seus atos, respaldados nos direitos de cidadania; e da 
justiça, em fazer o mais justo possível. 

b) O princípio de beneficiência refere-se á ajuda em benefício do 
outro nos seus interesses; o de não-maleficiência implica o 
dever de fazer o correto, segundo a técnica; o de autonomia 
relaciona-se ao agir sobre o outro com responsabilidade; e o da 
justiça, á distribuição adequada de deveres e benefícios 
sociais.  

c) O princípio de beneficiência refere-se á ajuda em benefício do 
outro nos seus interesses; o de não-maleficiência implica o 
dever de se abster de fazer qualquer mal ao outro; o de 
autonomia relaciona-se ao respeito á autodetermiação das 
pessoas; e o da justiça, á distribuição adequada de deveres e 
benefícios sociais. 

d) O princípio de beneficiência refere-se á ajuda em benefício 
profissional e social; o de não-maleficiência implica o dever de 
se abster de fazer qualquer mal ao outro; o de autonomia 
relaciona-se ao respeito á autodeterminação das pessoas; e o 
da justiça, em seguir somente as regras e determinação da 
instituição e dos demais profissionais. 

 
20. A educação em saúde é um componente fundamental das 
ações de enfermagem. Podemos dizer que entre seu benefícios 
estão, exceto: 
a) Redução de custos na área da saúde. 
b) Prevenção de complicações de doenças crônicas. 
c) Paciente/ família com ansiedade reduzida, em relação á 

assistência á saúde. 
d) Aumento do grau de vinculação e dependência dos serviços de 

saúde. 
 
21. Humanização em saúde é. Informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 
(  ) Encaminhar o paciente para as especialidades. 
(  ) Cuidar do paciente apenas quando convidado. 
(  ) Resgatar o respeito ao ser humano. 
(  ) Educar o paciente para lhe perguntar apenas o necessário. 
a) F- F- V- F 
b) F- F- F- V 
c) F- F- F- F 
d) V- V- F- F 
 

22. De acordo com a Portaria n° 399, de 22 de fevereiro de 2006. 
As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar. Analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas: 
I. Articulação e apoio á mobilização social pela promoção e 
desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como 
um direito. 
II. Estabelecimentos de diálogo com a sociedade, além dos limites 
institucionais do SUS. 
III. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos 
sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e 
cidadania. 
IV. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do 
SUS. 
V. Regulamentação da EC n° 29 pelo Congresso Nacional, com 
aprovação do PL n° 01/03, já aprovado e aprimorado em três 
comissões da Câmara dos Deputados. 
VI. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos 
das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada 
uma delas em ações e serviços de saúde de acordo com a 
Constituição Federal. 
a) I e VI.  
b) II e III. 
c) I, III, IV e V. 
d) I, II, III, IV, V, VI. 
 
23. A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e 
um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a 
descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de 
negociação e pactuação entre gestores. As regiões compostas por 
mais de um município, dentro de um mesmo estado é denominada: 
a) Regiões Intramunicipais 
b) Regiões Intraestaduais 
c) Regiões Intermunicipais 
d) Regiões Fronteiriças 
 
24. De acordo com a Portaria 399/GM/2006. Informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta: 
(  ) Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização 
são o plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de 
Investimento – PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção em Saúde – PPI 
(  ) Repasse fundo é uma modalidade preferencial de transferência 
de recursos entre os gestores no financiamento do Sistema Único 
de Saúde 
(  ) A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está 
assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde ( 
8090/90 e 8142/90), embora não seja parte fundamental do Pacto 
pela Saúde 2006 
( ) O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes 
níveis do Sistema, ocorre preferencialmente, em três colegiados de 
negociação: a Comissão Intergestores Tripartite - CIT, Comissão 
Intergestores Bipartite – CIB e a Comissão Intergestores 
Municipais – CIM, que pactuação sobre a organização direção e 
gestão da saúde 
(  ) As três dimensões do Pacto pela Saúde 2006 são: Pacto pela 
Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS 
a) F- F- V- V- F 
b) F- V- F- F- V 
c) V- V- F- F- V 
d) V- F- F- V- F 
 
25. Joana é enfermeira e coordena uma unidade local de saúde. 
Ela tem a preocupação, junto de sua equipe, com os pressupostos 
do SUS e com a resolubilidade e a qualidade da gestão, das ações 
e dos serviços prestados á população. Assim, no planejamento e 
programação local, adota propósitos bem claros que são os de 
concretizar os princípios e diretrizes estabelecidos pela 
Constituição Federal de 1988 do SUS. Analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas: 
I. Tem como parâmetros para o Planejamento local: o acesso 
universal aos serviços de saúde, oferecer mais a quem mais 
precisa (enquanimidade), integralidade na atenção da saúde, 
regionalização e hierarquização e participação da população. 
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II. Fazer com que a unidade de saúde mantenha a sua situação 
vigente (demanda reprimida, campanha que transtornam as 
rotinas) que não está adequada para efetivar os princípios e 
diretrizes do SUS. 
III. Preocupar-se com as necessidades da população de seu 
território e substituir de risco. 
IV. Conhecer a situação epidemiológica, controlar agravos do meio 
e agir sobre grupos e situações. 
V. Considerar a cultura organizacional, que resiste ás mudanças, 
pois a equipe da unidade local de saúde se sente abandonada 
pelo nível central. Afinal, as unidades locais não conseguem 
planejar para mudar a sua organização e o processo de trabalho. 
a) I, IV, e V 
b) I, III e IV 
c) III e V 
d) II e IV  
 
26. Calcule o número de pessoal de enfermagem necessário para 
uma Unidade de Internação com 30 pacientes internados. Como a 
taxa de ocupação desta unidade de 80%, o cálculo deve ser feito 
para 24 leitos ocupados. Desses leitos, 50% dos pacientes 
necessitam de assistência mínima ou auto-cuidado; portanto, com 
3,0 horas de enfermagem por indivíduo internado nas 24 horas; 
25% em assistência intermediária (4,9 horas de enfermagem nas 
24 horas, por indivíduo internado); e 25% em assistência semi-
intensiva (8,5 horas de enfermagem por indivíduo internados nas 
24 horas). A jornada semanal de trabalho nessa instituição de 
saúde é de 36 horas e atende durante 24 horas por dia, durante 
todos os dias. Lembre-se de que o índice de Segurança Técnico 
(IST) é de 30% 
Fórmula para o cálculo de pessoal: 
 
Total de pessoal= HAE x LEO x Ds +IST 
                                        JT  
Onde:  
HAE = Horas assistência de enfermagem 
LEO = Leitos efetivamente ocupados 
DS = Dias da semana 
JT = Jornada de trabalho 
IST = Índice de segurança técnico 
Assinale a alternativa correta. O pessoal de enfermagem 
necessário para a unidade de internação em foco será de 
aproximadamente: 
a) 20 profissionais de enfermagem. 
b) 24 profissionais de enfermagem. 
c) 30 profissionais de enfermagem. 
d) 36 profissionais de enfermagem. 
 
27. A profissão de enfermagem existe para atender as 
necessidades de saúde das pessoas. Os diagnósticos de 
enfermagem são importantes aliados nesse processo. São 
definições de diagnósticos de enfermagem. Analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas: 
I. São julgamentos clínicos sobre as respostas de indivíduos, 
famílias ou comunidade a problemas de saúde/processos vitais 
efetivos ou potenciais. 
II. Determinam o grau em que os objetivos foram atingidos. 
III. Propiciam a base para seleção de intervenções e para 
obtenção de resultados planejados. 
IV. São problemas de saúde reais ou potenciais o do paciente que 
são passíveis de resolução por ações de enfermagem. 
a) I, II e IV. 
b) I, II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, III e IV. 
 
28. Em relação á Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE). Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
( ) A Sistematização da Assistência de Enfermagem é a utilização 
de uma metodologia científica na realização da assistência de 
enfermagem individualizada. Esta atividade é privativa do 
enfermeiro. 

( ) A implementação da SAE repercute de forma positiva e 
obrigatória no trabalho da equipe de enfermagem, uma vez que 
organiza e define as atividades de enfermagem a serem 
desenvolvidas com o paciente nas 24 horas. 
( ) A interação contínua entre enfermeiro e técnico de enfermagem 
é fundamental para garantir a qualidade da assistência de 
enfermagem. 
( ) O técnico de enfermagem sempre deve anotar o trabalho  
realizado pelo enfermeiro. 
a) V- V- V- F 
b) V- V- V- V 
c) F- F- V- V 
d) F- V- F- V 
 
29. M.J.S., sexo masculino, 42 anos, é internado no serviço de 
emergência com infarto agudo do miocárdio (IAM) de parede 
anterior há 6 horas. Apresentava freqüência respiratória: 20 mpm, 
PA: 150X90 mmHg e ausência de sinais de insuficiência 
cardíaca.Seis horas após encaminhado para a unidade de clínica 
médica. Ao exame físico, a enfermeira detectou taquicardia 
sinusal: 120 bpm, respiração rápida e superficial e PA: 110X70 
mmHg e logo suspeita de choque cardiogênico. Na avaliação do 
enfermeiro está correto: 
a) Providenciar acesso venoso para reposição de líquido para 

restaurar o volume intravascular rapidamente, pois a 
sobrecarga cardiovascular e edema pulmonar são raros nesta 
situação. 

b) Administrar medicamentos vasoativos, conforme prescritos, 
para restaurar o tônus vasomotor e melhorar a função 
cardíaca, monitorizada os sinais vitais a cada 15 minutos. 

c) Avaliar que o paciente pode estar desenvolvendo um choque 
cardiogênico pós IAM devido aumento do débito cardíaco. 

d) Suspender suporte nutricional para diminuir exigências 
metabólicas que, com frequência, se mostram alterados no 
choque. 

 
30. J.M.D., sexo feminino, 60 anos, foi admitida na unidade de 
clínica médica com diagnóstico de acidente vascular cerebral 
(AVC) há menos de 12 horas. É correto afirmar que: 
a) Trata-se de um acidente vascular em evolução, pois já ocorreu a 

estabilização dos sinais e sintomas neurológicos e podem ser 
iniciados os exercícios de reabilitação. 

b) A paciente apresenta hemiplegia e hemiparesia esquerda, que 
caracteriza que o AVC ocorreu no hemisfério esquerdo, 
necessitando auxílio da enfermagem para manter o 
alinhamento corporal na posição funcional. 

c) A paciente apresenta lesão em lobo frontal (evidenciada por 
tomografia computadorizada), que caracteriza-se por prejuízo 
da memória, diminuição da concentração e outras funções 
intelectuais, a serem considerados nas atividades de educação 
e reabilitação desenvolvidas pela enfermagem. 

d) Apresenta hemianopsia esquerda (perda da audição), que pode 
ser temporária ou permanente, sendo a equipe de enfermagem 
orientada a falar com a paciente do lado não afetado. 

 
31. Tendo em vista os agentes infecciosos e suas características. 
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas: 
I. As estafilococcias são infecções localizadas ou generalizadas 
causadas por bactérias, cocos gram+, imóveis, aeróbios e 
anaeróbios facultativos, que geralmente crescem em forma de 
cachos de uva. 
II. As pneumonias caracterizam-se pela inflamação do parênquima 
pulmonar, sendo que a pneumonia comunitária mais comum é 
causada pelo Streptococus pneumoniae, que é um bacilo álcool-
ácido- resistente de importante valor epidemiológico, o que impõe 
a notificação dos casos. 
III. O toxoplasma gondii é um protozoário coccídio intracelular, da 
classe Sporozoa, de distribuição universal, cuja transmissão pode 
dar-se através da ingestão de carne crua ou mal cozida, na 
ingestão de oocistos do solo ou durante a gravidez. Tem os felinos 
como hospedeiros definitivos. 
IV. As diarréias infecciosas são causadas exclusivamente por 
bactérias, e ocorrem devido ás precárias condições de higiene 
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hidro-alimentar encontradas nas populações menos favorecidas 
economicamente e em condições inadequadas de saneamento 
básico. 
V. A Entaemoeba histolytica é um protozoário que apresenta nas 
formas de cisto e trofozoito, cuja transmissão é geralmente fecal-
oral. Causa alterações intestinais e extra-intestinais graves em 
10% dos casos de infecção. 
a) I e III 
b) III e V 
c) I, II e IV 
d) I, II e V 
 
32. A sífilis congênita, enquanto problemas de saúde pública, é 
uma doença de notificação compulsória e sua investigação é 
obrigatória visando á erradicação. Estima-se que a prevalência de 
sífilis em gestantes no Brasil é de 4% e, enquanto não tratada, a 
transmissão vertical pode chegar de 70 a 100%. A taxa de óbito 
(aborto, natimorto, óbito neonatal precoce) é elevada, estimada em 
25 a 40% dos casos. Em relação a essa temática, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) É transmitida por via placentária até o segundo trimestre de 

gestação. 
b) O tratamento adequado e imediato da gestante e seu parceiro é 

bastante eficaz na sua prevenção. 
c) A transmissão materna ocorre predominantemente por contato 

sexual. 
d) Recomenda-se a toda criança com o diagnóstico de sífilis 

congênita a avaliação neurológica, auditiva e oftalmológica a 
cada 6 meses, durante os primeiros dois anos de vida. 

 
33.  As hepatites virais é importante problema de saúde pública. 
No Brasil, um dos objetivos da vigilância epidemiológica é o 
controle das hepatites virais; entre elas, cita-se a hepatite B. que 
está incluída na lista de notificação compulsória. Assinale a 
alternativa correta:  
a) A vacinação durante a gestação é contra-indicada, assim como 

o aleitamento materno. 
b) Recomenda-se a administração de imunoglobulina e vacinação 

de recém-nascidos nas primeiras 12 horas de vida, quando a 
mãe é Hbs Ag positiva. A segunda e terceira doses da vacina 
devem seguir o calendário normal de vacinação recomendado 
pelo Ministério da Saúde. 

c) Os profissionais de saúde, ao entrarem em contato com 
pacientes infectados, não será necessário obedecer ás normas 
de biossegurança. 

d) O homem não é o único reservatório com importância 
epidemiológica e a transmissão vertical não se dá no momento 
do parto. 

 
34. A tuberculose é um dos problemas de saúde pública antigo, 
acometendo milhares de pessoas em países subdesenvolvidos. 
Leia as considerações abaixo sobre os cuidados de enfermagem 
no tratamento de uma criança com tuberculose pulmonar. Analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas: 
I. Raramente devem ser isoladas. 
II. Obrigatoriamente devem ser isoladas. 
III. Auxílio nos exames radiográficos e realização de testes 
cutâneos (PPD). 
a) Apenas a II está correta.  
b) II e III 
c) I e III 
d) I e II  
 
35. A pressão arterial varia naturalmente durante a vida de um 
indivíduo. A elevação da pressão nas artérias pode ocorrer de 
várias maneiras. Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas: 
I. Existem variáveis hemodinâmicas que influenciam a pressão 
sanguínea, a saber: o volume do sangue, viscosidade do sangue e 
a elasticidade arterial. O endotélio sofre várias influências, como a 
liberação em situações de estresse do óxido nítrico, que é 
vasoconstritor e diminui a resistência vascular periférica. 
II. A arteriosclerose produz enrijecimento das artérias, impedindo 
sua dilatação, a qual auxiliaria na redução da pressão arterial aos 

seus níveis normais. Alterações arterioscleróticas renais também 
podem comprometer a capacidade dos rins de excretar sal e água, 
o que contribui para a elevação da pressão arterial. 
III. Uma queda na pressão arterial provoca a liberação de renina, 
uma enzima renal. A renina ativa a angiotensina, hormônio que 
provoca contração das paredes musculares das pequenas artérias 
(arteríolas), aumentando a pressão arterial. A angiotensina 
também desencadeia a liberação do hormônio aldosterona pelas 
glândulas adrenais, provocando a retenção de sal (sódio) e a 
excreção de potássio. O sódio promove a retenção de água e, 
dessa forma, provoca a expansão do volume sanguíneo e o 
aumento da pressão arterial, compensando a situação. 
IV. O controle da pressão arterial a curto prazo, durante períodos 
de segundos ou minutos, é realizado quase que integralmente por 
reflexos nervosos. Na prática de enfermagem observa-se que 
fatores como ansiedade e estresse são irrelevantes no controle da 
pressão arterial. 
V. Os rins o mais importante órgão para a regulação a longo prazo 
da pressão arterial. Atuam por meio de dois mecanismos muito 
importantes para o controle da pressão arterial: deles é o 
mecanismo hemodinâmico, o outro é o mecanismo hormonal. 
a) I, III e V. 
b) III e IV. 
c) I e V. 
d) II, III e V. 
 
36. Compreende-se por assistência imediata ao recém-nascido 
aquela prestada logo após o seu nascimento, isto é, nas duas 
primeiras horas que se seguem após o parto, ainda no Centro 
Obstétrico. Embora sejam procedimentos universais e obrigatórios, 
segundo normas da Organização Mundial de Saúde, os cuidados a 
serem prestados ao recém-nascido devem ser desenvolvidos 
segundo a ética profissional, a filosofia da instituição e os 
princípios de humanização do nascimento. Com base na 
assistência de enfermagem ao recém-nascido no Centro 
Obstétrico. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
( ) A análise do coto umbilical é importante para detectar anomalias 
do recém-nascido. Normalmente pesquisa-se a presença de duas 
veias e uma artéria. 
( ) A vitamina K é administrada em dose única por via 
intramuscular, logo após o nascimento, com o objetivo de prevenir 
a doença hemorrágica neonatal. 
(  ) O contato pele- a- pele do recém-nascido com a mãe, na 
primeira  meia hora. 
 Após o nascimento, é importante pois contribui para o aumento da 
duração e prevalência da lactação, favorece a relação mãe/filho, a 
expulsão da placenta e a involução uterina. 
(  ) O índice de Apgar deve ser realizado no primeiro e quinto 
minuto de vida do recém-nascido e é utilizado para avaliar a sua 
idade gestacional. 
(  ) A credeização é realizada para fazer a profilaxia da oftalmia 
gonocócica (método de Credé). 
a) F- V- V- F- V 
b) V- V- V- V- F 
c) V- V- V- F- V 
d) F- F- V- V- V 
 
37. Os recursos utilizados para impedir a contaminação de um 
meio denomina-se: 
a) Desinfecção. 
b) Assepsia. 
c) Anti-sepsia. 
d) Esterilização. 
 
38. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST) constitui 
ações visando garantir que o trabalho, base da organização social 
e direito humano fundamental, seja realizado em condições que 
contribuam para a melhoria da qualidade de vida, a realização 
pessoal e social dos trabalhadores, sem prejuízo para sua saúde. 
Conforme está política, é de responsabilidade Municípios. Assinale 
a alternativa correta: 
a) Definição juntamente com a União de mecanismos de referência 

e contra- referência, além de outras medidas para assegurar o 
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desenvolvimento de ações de assistência e vigilância á saúde 
do trabalhador. 

b) Garantia do atendimento ao acidente do trabalho e ao suspeito 
ou portador de doença profissional ou do trabalho, dentro dos 
diversos níveis da atenção, tendo a atenção básica e os 
serviços de urgência/emergência como portas de entrada no 
sistema. 

c) Coordenação nacional da política de saúde do trabalhador, 
assim como é da competência do SUS a execução das ações 
pertinentes a esta área, conforme determinam a Constituição 
Federal e a Lei Orgânica da Saúde. 

d) Registro da notificação dos agravos á saúde e os riscos 
relacionados com o trabalho, alimentado regularmente o 
sistema municipal, sendo os dados de uso municipal dispensa 
outros repasses de informações. 

 
39. Para a elaboração da programação local de saúde, são 
utilizados alguns conceitos-chave; dentre eles, cita-se: área de 
influência, área de abrangência, área de ocorrência, território - 
área, território – microárea. De acordo com os conceitos que 
envolvem está temática, correlacione as listas abaixo: 
1. Área de influência. 
2. Área de abrangência. 
3. Área de ocorrência. 
4. Território - Área. 
5. Território - Microárea. 
( ) Corresponde ao espaço onde se concentram grupos 
populacionais mais ou menos homogêneos, em conformidade com 
suas condições objetivas de vida. 
(   ) Corresponde ao espaço em que a ação de saúde acontece. 
(  ) Corresponde ao espaço geográfico de residência dos usuários 
atendidos em uma unidade local de saúde. 
(  ) Corresponde ao espaço geográfico de responsabilidade de 
uma unidade local de saúde. 
(   ) Corresponde á área de abrangência de uma unidade local de 
saúde. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) 1- 4- 2- 3- 5. 
b) 3- 2- 4- 5- 1. 
c) 5- 3- 1- 2- 4. 
d) 4- 3- 5- 1- 2. 
 
40. O Programa Nacional de Imunizações tem como objetivo o 
controle de doenças imunopreveníveis por meio de amplas 
coberturas vacinais. Porém algumas falsas contra-indicações 
afastam a criança dos serviços de saúde. Assinale ao verdadeiro 
motivo da não realização da imunização com vacinas de bactérias 
e vírus atenuado: 
a) Desnutrição. 
b) Internação hospitalar. 
c) Antecedentes familiar de convulsão. 
d) Imunodeficiência congênita ou adquirida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




