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PROCESSO SELETIVO 
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EIXO 26 – ENFERMAGEM 
 
 

 
1. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 

 
I- O punho-percussão e a percussão com a borda da mão são utilizados com o objetivo de verificar sensação 

dolorosa nos rins. Os golpes são dados na área de projeção desse órgão, nas regiões lombares. 
II- No punho-percussão, a mão deve ser mantida aberta, para golpear a região desejada com a borda ulnar. 
III- A percussão por piparote é utilizada para pesquisar ascite: com uma das mãos, o examinador golpeia o abdome 

com piparotes, enquanto a outra mão, espalmada na região contralateral, capta ondas líquidas que se chocam 
com a parede abdominal. 

IV- A percussão direta é realizada golpeando-se diretamente com as palmas das mãos a região-alvo. 
 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e III estão corretas. 
D) Apenas as frases II e IV estão corretas. 

 
2. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 

 
I- O pulso é verificado utilizando a polpa dos dedos indicador e médio, por meio de palpação de uma artéria. 
II- O pulso é verificado durante 15 segundos e avalia-se sua única característica, ou seja, se é forte ou fraco. 
III- A frequência respiratória deve ser verificada quando o paciente estiver consciente do procedimento, garantindo 

assim um padrão respiratório adequado. 
IV- Quanto à pressão arterial, deve ser verificada, de preferência, nos membros superiores, pelo uso de um 

estetoscópio e de um esfigmomanômetro de tamanho apropriado, ou seja, a largura do manguito corresponde a 
70% da circunferência do braço. 

 
A) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas a frase I está correta. 
D) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
 

3. A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame 
físico. A partir disso é correto afirmar que: 

 
A) a prova do laço será considerada positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais petéquias em 

crianças. 
B) a prova do laço será considerada positiva se houver 40 ou mais petéquias em adultos e 20 ou mais petéquias em 

crianças. 
C) após verificar a pressão arterial, deve-se insuflar novamente o manguito até o valor da pressão arterial máxima e 

manter por 10 minutos em adultos e 5 minutos em crianças. 
D) após verificar a pressão arterial, deve-se insuflar novamente o manguito até o valor da pressão arterial mínima e 

manter por 10 minutos em adultos e 5 minutos em crianças. 
 

4. Sobre a doença Leptospirose, é correto afirmar que: 
 

A) os animais infectados apenas eliminam a leptospira na urina, em um período máximo de 6 meses a um ano. 
B) a icterícia é um sinal característico, possuindo uma tonalidade alaranjada muito intensa e geralmente aparece 

entre o 3° e o 7° dia da doença. 
C) a antibioticoterapia está indicada em qualquer período da doença, e a doxicilina deve ser utilizada em crianças 

menores de 9 anos, mulheres grávidas e em pacientes portadores de nefropatias ou hepatopatias. 
D) não é uma doença de notificação compulsória nacional. 
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5. A Febre Maculosa Brasileira é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, podendo cursar desde 
formas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade. A partir disso é correto afirmar que: 

 
A) a Febre Maculosa Brasileira pode ser transmitida de pessoa a pessoa. 
B) a Febre Maculosa Brasileira é geralmente, adquirida pela picada de uma pulga infectada e a transmissão ocorre 

quando o artrópode permanece aderido ao hospedeiro por, no mínimo, de 10 minutos à 1 hora. 
C) a Febre Maculosa Brasileira é de fácil diagnóstico, pois apresenta sintomas característicos na fase inicial. 
D) é uma doença de notificação compulsória e é obrigatória a investigação epidemiológica com busca ativa, para 

evitar a ocorrência de novos casos e óbitos. 
 

6. Sobre as hepatites A, B, C, D e E, é incorreto afirmar: 
 

A) O modo de transmissão da Hepatite A é feco-oral, veiculação hídrica, pessoa a pessoa, alimentos contaminados 
e objetos inanimados. 

B) A transmissão da Hepatite B é pela via sexual, transfusões de sangue, procedimentos médicos e odontológicos e 
hemodiálises sem as adequadas normas de biossegurança, transmissão vertical, contatos íntimos domiciliares 
como compartilhamento de escova dental e lâminas de barbear, acidentes perfurocortantes, compartilhamento 
de seringas e de material para a realização de tatuagens e piercings. 

C) O modo de transmissão da Hepatite E é semelhante ao da Hepatite B, ou seja por via sexual e transfusões de 
sangue. 

D) A transmissão da Hepatite C ocorre principalmente por via parenteral.  
 

7. Considerando que a Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, é correto afirmar: 
 

A) O agravo atinge a todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (15 a 
54 anos) e do sexo masculino. 

B) A prova tuberculínica quando positiva, isoladamente, indica a presença de infecção, sendo suficiente para o 
diagnóstico da Tuberculose doença. 

C) Para adultos e adolescentes (> 10 anos de idade) recomenda-se a utilização de 3 fármacos na primeira fase, ou 
seja, Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida e 2 fármacos na segunda fase, ou seja, Rifampicina e Pirazinamida. 

D) A Tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente, por meio do ar. Recomenda-se a adoção de 
precauções para transmissão por gotículas para o portador dessa doença. 

 
8. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 

 
I- A Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível e de distribuição universal, que compromete 

especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. 
II- A fase catarral da Coqueluche, tem duração de 1 ou 2 semanas e inicia-se com manifestações respiratórias e 

sintomas leves, seguidos pela instalação gradual de surtos de tosse, cada vez mais intensos e frequentes, até 
que passam a ocorrer as crises de tosses paroxísticas. 

III- O homem, o cão e o pombo são considerados reservatórios da doença coqueluche. 
IV- É considerado caso suspeito todo indivíduo, independente da idade e estado vacinal, que apresentar tosse seca 

há 14 dias ou mais associada a um ou mais sintomas como tosse paroxística, guincho inspiratório e vômitos pós-
tosse ou com história de contato com um caso confirmado de Coqueluche pelo critério clínico. 

 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e III estão corretas. 
D) Apenas as frases III e IV estão corretas. 
 

9. Sobre a prevenção do sarampo, é incorreto afirmar: 
 

A) O objetivo da vigilância epidemiológica na doença Sarampo é a identificação precoce de casos para adoção de  
medidas de prevenção e controle, bem como identificar e monitorar as demais condições de risco. 

B) O Sarampo é uma doença de notificação compulsória nacional e de investigação epidemiológica obrigatória 
imediata. 

C) São consideradas contraindicações para a vacina tríplice viral: alergia e intolerância, que não sejam de natureza 
anafilática, à ingestão de ovo; contato íntimo com pacientes imunodeprimidos; vacinação recente com a 
vacinação oral contra a Poliomielite e exposição recente ao Sarampo. 

D) A vacina tríplice viral é administrada por via subcutânea, de preferência na face externa da parte superior do 
braço (região deltoide). 
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10. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 
 

I- A Rubéola é uma doença exantemática viral aguda, caracterizada por febre baixa e exantema maculopapular, 
que se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se para tronco e membros. 

II- O Exantema na Rubéola é precedido, em 5 a 10 dias, por linfadenopatia generalizada, principalmente 
suboccipital, pós-auricular e cervical posterior. 

III- Em todos os casos suspeitos de Rubéola deve-se realizar o bloqueio vacinal apenas das pessoas que residam 
no mesmo domicílio. 

IV- Caso suspeito de Rubéola é todo paciente que apresente febre e exantema maculopapular, acompanhado de 
linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e situação vacinal, ou todo indivíduo 
suspeito com história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou de contato, no mesmo período, com alguém 
que viajou ao exterior. 

 
A) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e III estão corretas. 
D) Apenas as frases II e III estão corretas. 
 

11. 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 sequência correta. 

 
(  ) O objetivo do Programa de Volta para Casa é contribuir efetivamente para o processo de inserção social das 

pessoas com longa história de internações em hospitais psiquiátricos, através do pagamento mensal de um 
auxílio-reabilitação aos seus beneficiários. 

(  ) O Programa de Volta para Casa é uma estratégia utilizada para emancipar pessoas com transtornos mentais. 
(  ) O Programa de Volta para Casa é uma estratégia potencializadora dos processos de desinstitucionalização e 

redução de leitos nos estados e municípios. 
(  ) O Programa de Volta para Casa foi criado por uma lei estadual n° 10.708, com validade apenas no estado de 

São Paulo. 
 
A) V – V – V – V. 
B) V – F – F – V. 
C) V – V – V – F. 
D) V – F – V – F. 
 

12. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 
 

I- Os Serviços Residenciais Terapêuticos, residências terapêuticas ou simplesmente moradias, são casas 
localizadas no espaço rural, constituídas para responder às necessidades de moradia das pessoas portadoras 
de transtornos mentais graves, egressas apenas de hospitais psiquiátricos. 

II- Embora as residências terapêuticas se configurem como equipamentos da saúde, estas casas, devem ser 
capazes em primeiro lugar de garantir o direito à moradia das pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e de 
auxiliar o morador em seu processo, às vezes difícil, de reintegração na comunidade. 

III- Uma Residência Terapêutica deve acolher, no máximo, 16 moradores.  
IV- Um cuidador é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do morar, do co-

habitar e do circular na cidade, em busca da autonomia dos usuários das Residências Terapêuticas. 
 
A) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
C) Apenas a frase II está correta. 
D) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
 

13. Segundo o Caderno de Saúde da Criança, a “Primeira Semana de Saúde Integral” é uma estratégia de atenção à 
mãe e ao recém-nascido fundamental para a diminuição da morbidade e mortalidade materno-infantil. É um momento 
especial e de maior vulnerabilidade na vida da mulher e da criança. Também é feita uma avaliação da criança para 
saber se é de risco ao nascer ou não. Das informações obtidas, não faz parte dessa avaliação: 
 
A) prematuridade (<37 semanas). 
B) mãe com baixa instrução (<8 anos de estudo). 
C) história de morte de adultos e idosos na família. 
D) criança internada ou com intercorrências na maternidade/unidade de assistência ao recém-nascido. 
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14. O Manual de Vigilância em Creches e Pré-Escolas tem o objetivo de subsidiar o trabalho dos profissionais de 
educação e saúde, fornecendo orientações técnicas para reduzir ou eliminar riscos de transmissão de doenças, evitar 
acidentes, garantir condições adequadas aos trabalhadores e, sobretudo, proporcionar um ambiente seguro e 
agradável para o desenvolvimento das crianças. Em relação ao setor de berçário, é correto afirmar: 

 
A) Prever 1 banheira plástica para cada 15 crianças. 
B) A banheira plástica deve ser limpa com água e sabão e desinfetada com álcool a 70% diariamente, substituí-la 

por uma nova quando estiver danificada. 
C) Os colchonetes para atividade no chão devem ser limpos com álcool a 70% semanalmente. 
D) Não é necessário o uso de luvas para banhar ou trocar as fraldas das crianças, lavar as mãos corretamente 

protege tanto o funcionário como os bebês. 
 

15. De acordo com o Manual de Vigilância em Creches e Pré-Escolas medidas de segurança devem ser adotadas, sendo 
correto afirmar: 

 
A) As tomadas devem ser protegidas ou estarem localizadas a 0,50m do piso. 
B) Os ralos de todos os ambientes devem apresentar sistema de “abre e fecha” e deverão permanecer sempre 

abertos durante o dia para escoamento da água. 
C) As vidraças são contraindicadas em creches. Se existirem, avaliar a localização e indicar medidas de proteção. 
D) O quadro de luz deve ter os interruptores isolados para que não sejam desligados no momento de emergência. 
 

16. Em relação ao lactário em creches, é correto afirmar: 
 

A) Esta área é obrigatória em creches com ou sem berçário. 
B) As mamadeiras e chupetas em berçário de grande porte serão processadas na cozinha da creche e após 

encaminhadas ao lactário para dispensação. 
C) Esta área não é obrigatória, no entanto, é recomendada em creches com mais de 20 crianças no berçário. 
D) Apenas o que é utilizado para alimentação dos bebês em berçário de grande porte será processado na cozinha 

da creche e após encaminhado ao lactário para dispensação. 
 

17. Sobre a Raiva Humana, é correto afirmar: 
 

A) A vacina contra a raiva em uso rotineiro no Brasil, a partir de 2002, é a vacina de cultivo celular. As vacinas de 
cultivo celular são mais imunogênicas e menos reatogênicas. 

B) No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são cão, morcego, jaritaca e macacos.  
C) A única forma de transmissão da doença é através da lambedura de mucosas. 
D) Como a vacinação apresenta contraindicação, deve ser iniciada 10 dias após a arranhadura e/ou lambedura de 

mucosas. 
 

18. Considerando as orientações técnicas para instituições que abrigam idosos, é correto afirmar: 
 

A) Considera-se como instituições específicas para idosos os estabelecimentos, com denominações diversas, 
correspondentes aos locais físicos equipados para atender pessoas acima de 65 anos de idade, sob regime de 
internato, mediante pagamentos mensais e por um período determinado. 

B) As instituições para idosos de baixa ou média complexidade devem sempre ter como responsável técnico um 
médico. 

C) Os parâmetros para cálculo de pessoal devem seguir os padrões mínimos recomendados pelo Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN), onde se recomenda o cálculo de 1 hora de Enfermagem, por cliente, na assistência 
mínima ou autocuidado. 

D) Levando em consideração a habilidade funcional do idoso, as instituições deverão estar caracterizadas em 3 
níveis de complexidade: baixa, média e alta complexidade. 

 
19. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta. 

 
I- As orientações técnicas para instituições, que abrigam idosos, recomendam uma medida linear mínima dos 

dormitórios de 2,5m. 
II- As orientações técnicas para instituições, que abrigam idosos, recomendam uma área mínima para um 

dormitório de 6,5m
2
 quando equipado com apenas 1 leito, e de 5m

2
 por leito para até 4 leitos, sendo este o 

número máximo recomendável para dormitório. 
III- As orientações técnicas para instituições, que abrigam idosos, recomendam uma distância mínima entre o leito e 

a parede que lhe seja paralela de 1,5m. 
IV- As orientações técnicas para instituições, que abrigam idosos, recomendam uma distância mínima entre dois 

leitos paralelos e um leito fronteiriço de 0,5m cada. 
 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e II estão corretas. 
D) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
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20. 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 sequência correta. 

 
(  ) O idoso quando em boas condições motoras, deve manter suas próteses (total ou removíveis) na boca, mesmo 

durante a noite, pois a sua remoção provoca alteração de altura entre os arcos dentais causando problemas 
como distúrbios na articulação temporo-madibular e quelite angular. 

(  ) As próteses devem ser escovadas interna e externamente só com escova, não havendo a necessidade de pasta 
dentária, após cada refeição, se necessário o cuidador deve auxiliá-lo. 

(  ) As próteses removíveis unilateral não devem ser removidas para dormir. 
(  ) As próteses removidas devem ser limpas com escova e pasta dentária e depois colocadas em recipiente com 

água e tampa. A água deve ser trocada diariamente e uma vez por mês as próteses devem ser colocadas em 
uma solução de meio copo de água com 30 gotas de água sanitária por 60 minutos e em seguida deixar secar e 
usar. 

 
A) V – V – V – V. 
B) V – V – F – F. 
C) F – F – V – V. 
D) V – F – F – V. 
 

21. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde - HumanizaSUS foi criada no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz parte das diretrizes da PNH (Política Nacional de Humanização) a(o): 

 
A) clínica ampliada. 
B) valorização do trabalho. 
C) defesa dos direitos do trabalhador. 
D) fomento das grupalidades, coletivos e creches. 
 

22. De acordo com a Política Nacional de Humanização, acolhimento é: 
 

A) o processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do 
trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída. 

B) a experiência internalizada da existência do outro, não como um objeto, mas como um outro sujeito co-presente 
no mundo das relações intersubjetivas. 

C) a lógica de produção do processo de trabalho na qual um profissional oferece apoio em sua especialidade para 
outros profissionais, equipes e setores. 

D) uma função gerencial que reformula o modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e 
avaliação em saúde. 

 
23. A portaria n°2.488 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 

para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta 
correta. 

 
I- Uma atribuição exclusiva do enfermeiro é encaminhar quando necessário os usuários a outros pontos de 

atenção, independente dos fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do usuário. 
II- Uma das atribuições comuns a todos os profissionais de uma equipe de Atenção Básica é participar do processo 

de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos e vulnerabilidade. 

III- Uma das atribuições comuns a todos os profissionais de uma equipe de Atenção Básica é realizar o cuidado da 
saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio 
e nos demais espaços comunitários como escolas ou associações. 

IV- Uma atribuição exclusiva do médico pertencente à equipe de Atenção Básica é responsabilizar-se pela 
população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita em outros pontos de 
atenção do sistema de saúde. 

 
A) Apenas as frases I e II e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
C) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases II e III estão corretas. 
 

24. Em relação às atribuições específicas do enfermeiro, descritas na portaria da Política Nacional de Atenção Básica, é 
incorreto afirmar: 

 
A) O Enfermeiro deve realizar consulta de enfermagem, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo 

na Unidade Básica de Saúde (UBS) e quando necessário, no domicílio e ou demais espaços comunitários. 
B) O Enfermeiro deve realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
C) O Enfermeiro deve planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários em 

conjunto com os outros membros da equipe. 
D) O Enfermeiro deve participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

Unidade Básica de Saúde (UBS). 
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25. Considerando o primeiro princípio da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que assegura ao cidadão o acesso 
ordenado e organizado aos sistemas de saúde, visando a um atendimento mais justo e eficaz, é correto afirmar: 

 

A) Quando houver limitação circunstancial na capacidade de atendimento do serviço de saúde, fica sob 
responsabilidade do gestor local a pronta resolução das condições para o acolhimento e devido encaminhamento 
do usuário do SUS, devendo ser prestadas informações claras ao usuário sobre os critérios de priorização do 
acesso na localidade por ora indisponível. 

B) O acesso aos serviços de saúde se dará prioritariamente pelos Serviços de Atenção Secundária. 
C) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará exclusivamente em um Serviço de Atenção 

Terciária. 
D) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em qualquer condição, 

mesmo que implique em maiores danos, para um estabelecimento de saúde de atenção terciária. 
 

26. Em relação ao quarto princípio da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que assegura ao cidadão o 
atendimento que respeite os valores e direitos do paciente, visando a preservar sua cidadania durante o tratamento, 
assinale a alternativa incorreta. 

 

A) O usuário pode escolher o tipo de plano de saúde que melhor lhe convier e ser informado pela operadora da 
existência e disponibilidade de plano referência. 

B) O usuário tem direito ao sigilo e confidencialidade de suas informações pessoais, mesmo após a morte, salvo 
quando houver expressa autorização do usuário ou em caso de imposição legal, como situações de risco à 
saúde pública. 

C) O usuário do sistema de saúde poderá receber laudos médicos exclusivamente com solicitação judicial. 
D) O usuário tem liberdade de procurar segunda opinião ou parecer de outro profissional ou serviço sobre seu 

estado de saúde ou sobre procedimentos recomendados, em qualquer fase do tratamento. 
 

27. Duas vítimas de um acidente grave, e pertencentes a uma mesma família, chegam ao pronto-socorro para receberem 
atendimento. Para MS foi prescrito o medicamento Dopamina e para MSC transfusão sanguínea. O técnico de 
enfermagem de plantão, na pressa, inverteu as prescrições dos dois pacientes, administrando a Dopamina para MSC 
e a transfusão sanguínea para MS. O paciente MS que recebeu a transfusão sanguínea erroneamente apresentou 
reação transfusional. Considerando o código de ética dos profissionais de Enfermagem, o profissional cometeu: 

 

A) imperícia. 
B) negligência. 
C) imprudência. 
D) crime doloso. 
 

28. Considerando o exercício profissional da enfermagem, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que 
corresponde à resposta correta. 

 

I- É privativo do enfermeiro a organização e direção dos serviços de enfermagem. 
II- É privativo do enfermeiro a consulta e prescrição de enfermagem. 
III- É privativo do enfermeiro a cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base cientifica e capacidade de tomar decisões imediatas. 
IV- É privativo do enfermeiro o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto com distócia. 
V- É privativo do enfermeiro delegar suas atividades, de qualquer natureza, aos Auxiliares e Técnicos de 

enfermagem. 
 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I, II, III, IV e V estão corretas. 
D) Apenas as frases I, II, IV e V estão corretas. 
 

29. 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 sequência correta. 

 

(  ) A Lei n°8080/90 do Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe sobre o subsistema de atendimento e internação 
domiciliar, define que o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, 
mesmo que não haja concordância do paciente e de sua família. 

(  ) No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) também está incluída a execução de ações de 
vigilância nutricional e orientação alimentar. 

(  ) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações com único objetivo de eliminar 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. 

(  ) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 
A) V – V – V – V. 
B) V – F – V – F. 
C) F – V – F – V. 
D) V – F – F – V. 
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30. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 
 

I- Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições 
de trabalho. 

II- A saúde do trabalhador inclui assistência aos familiares de trabalhadores vítimas de acidente de trabalho. 
III- A saúde do trabalhador visa à participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da 

normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, 
distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à 
saúde do trabalhador. 

IV- A saúde do trabalhador é um assunto sigiloso, o que impede a realização de estudos e pesquisas dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.  

 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases III e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases I e III estão corretas. 
 

31. Considerando as condutas a serem adotadas em casos de Parada Cardiorrespiratória, é correto afirmar: 
 

A) Na ressuscitação cardiopulmonar (RCP), a relação entre compressão e ventilação recomendada, em adultos, 
crianças ou bebês, é de 30:2 com um ou dois socorristas profissionais de saúde. 

B) A sequência de procedimentos na ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve ser A-B-C (via aérea, respiração e 
compressões torácicas), iniciando pelas ventilações. 

C) É importante que a equipe de atendimento de emergência mantenha a temperatura do paciente menor que 35°C, 
introduzindo a reposição volêmica com líquidos em temperatura inferior a 20

0
C, antes de iniciar as condutas de 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 
D) Na ressuscitação cardiopulmonar (RCP), a relação entre compressão e ventilação recomendada, em crianças e 

bebês (exceto recém-nascidos), é de 30:2 com um socorrista e 15:2 com dois socorristas profissionais de saúde. 
 

32. Diante de uma avaliação da vítima em estado de choque, o socorrista deve procurar sinais e sintomas de 
hipoperfusão tecidual manifestados por meio de órgãos e sistemas. Não é considerado um sinal clássico de 
hipoperfusão a: 

 
A) agitação. 
B) diminuição da pressão sistólica. 
C) respiração lenta e longa. 
D) diminuição do pulso. 
 

33. Em relação à aplicação de Torniquete como técnica usada para controle da hemorragia, é correto afirmar: 
 

A) O controle da hemorragia deve ocorrer prioritariamente com a compressão direta sobre o local de sangramento. 
Caso não se obtenha sucesso ou não seja possível e o prestador de primeiros socorros seja treinado, deve-se 
aplicar o torniquete para o controle da hemorragia. 

B) Nunca deve ser utilizado, mesmo em situações de amputações traumáticas de extremidades onde não se 
consegue controlar o sangramento. 

C) Deve ser utilizado sempre como primeira conduta em sangramentos de qualquer espécie. 
D) O controle da hemorragia deve ocorrer prioritariamente com o uso de rotina de agentes hemostáticos. Caso não 

se obtenha sucesso, deve-se aplicar o torniquete para o controle da hemorragia. 
 

34. Em relação às feridas, é correto afirmar: 
 
A) Atualmente, os desbridamentos cirúrgicos, autolíticos, químicos ou mecânicos não são mais utilizados, pois 

impedem a cicatrização das feridas. 
B) O mecanismo de cicatrização das feridas está relacionado a diversos fatores como etiologia da lesão, tratamento 

da lesão, condição nutricional, idade, vascularização, uso de medicamentos, comorbidades interligadas à pessoa 
acometida, entre outros. 

C) A Papaína acelera o processo de cicatrização por meio da formação de uma película protetora, prevenindo 
escoriações. O produto na concentração de 10% é contraindicado em feridas necrosadas. 

D) A limpeza das feridas visa remover fragmentos, material de curativos antigos e tecido necrótico de sua 
superfície. Recomenda-se que essa limpeza seja sempre realizada com soro fisiológico e clorexidina, 
independente do tipo de lesão. 
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35. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 
 

I- A troca do carvão ativado utilizado em curativos deve ser efetuada a cada 10 dias, independentemente da 
característica da ferida. 

II- O carvão ativado utilizado em curativos atua absorvendo o exsudato e diminui o odor da ferida. 
III- O carvão ativado é indicado principalmente em feridas secas, queimaduras e lesões granuladas. 
IV- O carvão ativado utilizado em curativos é um antibiótico bactericida. Seu uso é indicado em feridas com grande 

drenagem de exsudato. 
 
A) Apenas as frases I e III estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a frase II está correta. 
D) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
 

36. Considerando as formas de organizar os recursos humanos para o planejamento da educação permanente, é correto 
afirmar: 

 
A) No sistema centralizado, os programas de treinamentos são desenvolvidos apenas pelas enfermeiras das 

unidades. 
B) No sistema de organização misto, a equipe é treinada em conjunto pelas pessoas da educação permanente e 

pelas enfermeiras das unidades. 
C) No sistema descentralizado, os programas de treinamentos são desenvolvidos apenas pela equipe de educação 

permanente. 
D) A organização dos recursos humanos é constituída apenas pelo processo de avaliação de desempenho 

profissional, não sendo prioridade a educação permanente.  
 

37. Um enfermeiro de uma unidade de saúde, que atua na área administrativa e aceita sugestão de sua equipe e ainda 
permite que o grupo participe de suas decisões, é considerado um líder do tipo: 

 
A) liberal. 
B) autocrático. 
C) visionário. 
D) democrático. 
 

38. Considerando a atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) em relação às medidas de 
prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde por microrganismos multirresistentes, leia as 
frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 

 
I- Manter o sistema de vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) que 

permita o monitoramento adequado de patógenos multirresistentes, em parceria com o laboratório de 
microbiologia. 

II- Enfatizar a importância da higienização das mãos e uso preventivo de antibioticoterapia para todos os 
profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes. 

III- Reforçar a aplicação de precauções de contato em adição às precauções-padrão para profissionais de saúde, 
visitantes e acompanhantes. 

IV- Recomenda-se a interrupção imediata da assistência em serviços de saúde como medida de controle de 
microrganismos multirresistentes, sendo necessária a comunicação formal aos níveis de gestão do sistema de 
saúde. 

 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I e III estão corretas. 
D) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
 

39. Segundo NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), incontinência urinária de esforço é um diagnóstico 
de enfermagem que tem como definição: 

 
A) a disfunção na eliminação de urina. 
B) a perda repentina de urina com atividades que aumentam a pressão intra-abdominal. 
C) a perda involuntária de urina que ocorre imediatamente após uma forte sensação de urgência para urinar. 
D) o esvaziamento vesical incompleto. 
 

40. Segundo NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), Síndrome do estresse por mudança é um 
diagnóstico de enfermagem que tem como definição o distúrbio fisiológico e/ou psicossocial decorrente de mudança 
de um ambiente para outro. Não é considerado um fator relacionado a este diagnóstico a(o): 

 
A) barreira de idioma. 
B) estado de saúde diminuída. 
C) isolamento. 
D) estupro. 
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41. Segundo a Norma Regulamentadora n°32 (NR-32), é correto afirmar que: 
 

A) o empregador pode permitir o uso de calçados abertos somente no verão. 
B) os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos individuais empregados, apenas 

podem sair vestindo seu jaleco não descartável. 
C) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após 

avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. 
D) em situações de emergências são permitidos o reencape e a desconexão manual de agulhas. 
 

42. A Norma Regulamentadora n°32 (NR-32) dedicou especial atenção ao tratamento de resíduos, por suas implicações 
na biossegurança pessoal e no meio ambiente. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que 
corresponde a resposta correta. 

 
I- Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender ao disposto na NBR 

9191 e ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade. 
II- Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde, depois de preenchidos e fechados 

devem ser mantidos no local de geração até o momento da coleta externa. 
III- Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem ser mantidos íntegros até o 

tratamento ou a disposição final do resíduo. 
IV- A segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados, devendo ser observado que os 

recipientes estejam localizados próximos da fonte geradora. 
 
A) Apenas as frases II e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases II e III estão corretas. 
D) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
 

43. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece indicadores que definem bem as categorias de aleitamento. 
Correlacione as colunas abaixo e em seguida assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para 
baixo. 

 
I- Aleitamento materno   (  ) A criança  recebe  leite  materno  e pode ou  não  estar  

     recebendo outro alimento. 
II- Aleitamento materno exclusivo  (  ) A criança recebe outros alimentos, além do leite humano. 
III- Aleitamento materno predominante  (  ) A criança se alimenta apenas de  leite materno,  sem fazer uso  

de outros alimentos, com exceção de gotas,  medicamentos, 
xaropes ou suplementos minerais. 

IV- Aleitamento materno complementado (  ) O único  leite de  que a criança  faz uso  é  o humano,  mas  pode  
fazer uso também de líquidos, como água, chás ou suco de 
frutas. 

 
A) III – II – I – IV. 
B) II – III – IV – I. 
C) IV – I – III – II. 
D) I – IV – II – III. 
 

44. Utilizando a regra de Näegele, a Data Provável do Parto (DPP) de uma gestante com Data da Última Menstruação 
(DUM) em 18/11/2012 é: 
 
A) 21/07/2013. 
B) 11/08/2013. 
C) 25/08/2013. 
D) 11/07/2013. 
 

45. Segundo a classificação dos níveis de pressão arterial no adulto acima de 18 anos, uma pressão arterial aferida entre 
130-139 de pressão arterial sistólica e entre 85-89 de pressão arterial diastólica, ambos em mmHg, é classificada 
como: 

 
A) pressão arterial normal. 
B) pressão arterial limítrofe. 
C) hipertensão arterial leve (estágio 1). 
D) hipertensão arterial lábil. 
 

46. O Diabetes Mellitus é um dos mais importantes problemas de saúde na atualidade, tanto em número de pessoas 
afetadas, incapacitações, mortalidade prematura, como dos custos envolvidos no seu controle e no tratamento de 
suas complicações. Não é fator de risco para o Diabetes Mellitus tipo 2 a(o): 

 
A) idade ≥ 45 anos. 
B) excesso de peso (IMC ≥25 kg/m2). 
C) mulher com antecedente familiar de doença renal policística. 
D) colesterol HDL < 35mg/dL e triglicérides ≥250mg/dL. 
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47. Segundo o Calendário de Vacinação do Estado de São Paulo, uma criança aos 6 meses de idade deverá receber as 

vacinas para proteção das seguintes doenças: 
 

A) Poliomielite, Rotavírus humano e Febre Amarela. 
B) Febre Amarela e Sarampo. 
C) Sarampo, Caxumba, Rubéola e Doença Meningocócica. 
D) Poliomielite, Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus influenzae b e Hepatite B. 
 

48. De acordo com o Suplemento da Norma Técnica do Programa de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo de 2011, o calendário de vacinação indicado para adultos entre 20 e 59 anos de idade em uma primeira 
visita a uma unidade de saúde é oferecer os seguintes imunobiológicos: 

 
A) Somente Dupla Adulto (dT). 
B) Dupla Adulto (dT); Sarampo, Caxumba e Rubéola; Febre Amarela e Hepatite B. 
C) Somente Dupla Adulto (dT) e Febre Amarela. 
D) Somente Dupla Adulto (dT) e Hepatite B. 
 

49. O Manual de Rede de Frio do Ministério da Saúde, descreve que na primeira prateleira da geladeira de estocagem de 
vacinas, devem permanecer os imunobiológicos que podem ser submetidos à temperatura negativa. São exemplos 
dessas vacinas: 

 
A) Pneumocócica, Dupla Adulto e BCG. 
B) Poliomielite inativada, Hepatite B, DTP. 
C) Poliomielite, Sarampo e Febre Amarela. 
D) Influenza, Haemophilus influenzae b e Toxoide Tetânico. 
 

50. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta. 
 

I- A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente 
de cuidado à saúde. 

II- A identificação do paciente deve ser feita por meio de pulseira de identificação, prontuário, etiquetas, solicitações 
de exames, com a participação ativa do paciente e familiares, durante a confirmação da sua identidade. 

III- Devem ser utilizados os dados como idade, sexo, diagnóstico, número do leito ou do quarto para identificar o 
paciente. 

IV- Verificar continuamente a integridade da pele do membro no qual a pulseira de identificação está posicionada. 
 
A) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
B) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases I e II estão corretas. 
D) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
 







