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1. Correlacione as colunas de acordo com os planos divisórios na anatomia humana. 
 
A) Plano Coronal ou frontal.   (  ) É o plano que corta o corpo, transversalmente dividindo-o em                   
                                                                                   superior ou inferior. 
B) Plano Sagital.    (  ) Divide o corpo em anterior/ventral e posterior/dorsal.  
C) Plano Transversal.   (  ) São eixos paralelos aos respectivos planos centrais. 
D) Parasagital, Paratransversal  (  ) É o plano que divide o corpo em esquerda e direita. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) B – D – A – C. 
B) C – A – D – B. 
C) D – C – A – B. 
D) A – C – B – D. 
 

2. Em relação ao processo de cicatrização é incorreto afirmar que: 
 
A) a fase inflamatória é caracterizada com calor, rubor, edema e dor. 
B) a fase proliferativa é caracterizada por tecido de granulação. 
C) tecido de granulação está presente na fase de maturação. 
D) a fase de maturação é caracterizada pelo aumento da força tênsil da lesão. 
 

3. A pressão intracraniana (PIC) é determinada pelo equilíbrio entre três componentes, são eles: 
 
A) líquor, linfa e sangue. 
B) encéfalo, sangue e parênquima cerebral. 
C) encéfalo, parênquima cerebral e líquor. 
D) líquor, sangue e parênquima cerebral. 
 

4. Os tipos de infusão de hemocomponentes são: 
 
A) rotina, urgência, emergência e extrema urgência. 
B) programada, urgência, emergência e extrema urgência . 
C) rotina, urgência e emergência. 
D) programada, rotina, urgência e emergência. 
 

5. A infecção de sítio cirúrgico ocorre devido a múltiplos fatores, mas o risco de infecção é primariamente, determinado 
por quatro variáveis clínicas, são elas: 
 
A) inóculo bacteriano, virulência da bactéria, microambiente, mecanismos de defesa locais e sistêmicos. 
B) cultura bacteriana, virulência da bactéria, microambiente, mecanismos de defesa locais e sistêmicos. 
C) morfologia bacteriana, virulência da bactéria, microambiente, mecanismos de defesa locais e sistêmicos. 
D) composição bacteriana, virulência da bactéria, microambiente, mecanismos de defesa locais e sistêmicos. 
 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_coronal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Sagital
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6. Escolha a frase correta sobre a desinfecção. 
 
A) Consiste em um processo de eliminação de microorganismos presentes em superfícies e produtos para saúde, 

porém não destrói todas as formas de vida microbiana, principalmente os esporos. 
B) É o processo que utiliza agentes químicos, físicos ou físico-químicos para destruir todas as formas de vida 

microbiana e aplica-se especificamente a objetos inanimados. 
C) É a remoção de sujidade de um material, preparando-o para a esterilização. 
D) É a remoção completa de micro-organismos, sendo o processo que mantém materiais e líquidos livres de 

pirogênios. 
 

7. Diante do preparo do paciente para a cirurgia é correto afirmar: 
 
A) Deve-se lavar exaustivamente o sítio da incisão antes de utilizar anti-sépticos. 
B) Deve-se realizar sempre tricotomia, a menos que haja interferência na cirurgia. 
C) Encurta a estadia no período pré-operatório. 
D) Aplicação concêntrica dos anti-sépticos em direção à periferia no banho pré-operatório. 
 

8. O período transoperatório consiste em: 
 
A) todo o período que se segue após a realização do procedimento anestésico-cirúrgico. 
B) dois momentos distintos: o primeiro consiste na recepção do paciente no centro cirúrgico e o segundo diz 

respeito à sua permanência na sala de operações.  
C) permanência do paciente na sala de cirurgia. É o momento do procedimento anestésico-cirúrgico propriamente 

dito, ou seja, do início da indução da anestesia até sua reversão.  
D) no período de 24 horas antes da cirurgia até o encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico.  
 

9. A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria. 
 
A) Clamydia. 
B) Haemophilus ducreyi. 
C) Treponema pallidum. 
D) Trichomonas vaginalis. 
 

10. Cite a alternativa que descreve doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
 
A) Leptospirose, poliomelite, giardíase. 
B) Varíola, Blastomicose, Hanseníase. 
C) Sífilis, Tétano, Lúpus.  
D) Dengue, coqueluche, febre amarela. 
 

11. A hiperemese gravídica caracteriza-se por náuseas e vômitos graves que não cessam nos primeiros meses de 
gestação. Caso não seja tratada precocemente pode levar as seguintes complicações:  
 
A) distúrbios eletrolíticos graves, lesão hepática e retinite hemorrágica. 
B) desidratação, sangramento intestinal e hipertireoidismo. 
C) distúrbios eletrolíticos graves, gengivite e psicose gestacional. 
D) insuficiência cardíaca, coma e morte súbita. 
 

12. O padrão de sono de um recém-nascido é: 
 
A) 4 a 5 horas de sono regular e 12 a 15 horas de sono irregular. 
B) 5 a 10 horas de sono regular e 5 a 10 horas de sono irregular. 
C) 5 a 8 horas de sono regular e 10 a 12 horas de sono irregular. 
D) 4 horas de sono regular e o resto do tempo em sono irregular. 
 

13. Complete a frase abaixo sobre úlcera por pressão em crianças. 
 
A ________________ avalia o risco de úlcera por pressão em crianças. 
 
A) Escla de Norton 
B) Escala de Braden Q 
C) Escala de Braden 
D) Escala de Waterlow 
 

14. São indicadores mais utilizados para avaliar o nível de saúde de uma população: 
 
A) mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade materna e por doenças crônicas. 
B) mortalidade neonatal, mortalidade infantil, mortalidade materna e por doenças transmissíveis. 
C) mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade materna e por doenças transmissíveis. 
D) mortalidade neonatal, mortalidade infantil, mortalidade materna e por doenças crônicas. 
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15. Assinale a alternativa que define o termo incidência. 
 
A) A incidência é uma variável característica de comunidades de seres vivos e refere-se ao conjunto dos indivíduos 

que adquirem doenças num dado intervalo de tempo. 
B) A incidência é o número total de casos de uma doença, novos e antigos, existentes num determinado local e 

período. 
C) A incidência indica, do total de casos ou mortes ocorridas por uma determinada causa, quantos ocorreram, por 

exemplo, entre homens e quantos entre mulheres, ou quantos ocorreram nos diferentes grupos de idade. 
D) A incidência de uma doença, em um determinado local e período, é o número de casos novos dessa doença que 

se iniciou no mesmo local e período. 
 

16. Relacione as categorias de isolamento e exemplos de infecções. 
 
A - Precauções padrão.  (  ) Neisseria meningiditis. 
B - Isolamento respiratório.  (  ) varicela. 
C - Isolamento de gotículas.  (  ) Clostridium difficile. 
D - Isolamento de contato.  (  ) Atendimento a todos os pacientes. 

(  ) sarampo. 
(  ) impetigo. 
(  ) Haemophilus influenzae. 
(  ) Enterococo resistente à vancomicina. 
(  ) tuberculose. 
(  ) caxumba. 
(  ) coqueluche. 
(  ) Staphylococcus aureus resistente à meticilina. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) C – B – D – A – B – D – C – D – B – C – C – D. 
B) A – C – D – B – A – D – C – B – C – B – D – B. 
C) B – A – C – C – D – D – A – C – D – C – A – B. 
D) D – A – C – B – D – A – B – D – C – D – B – C. 
 

17. Em relação ao dispositivo intravascular periférico, de acordo com a United States Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) é recomendado que sejam mantidas, no paciente, nos períodos máximos entre: 
 
A) 48 a 72 horas. 
B) 48 a 96 horas. 
C) 72 a 96 horas. 
D) 24 a 48 horas. 
 

18. As alterações de lucidez, de consciência, a desorientação e o delírio pode ser resultado de algumas patologias, tais 
como: 
 
A) acidose e alcalose respiratória. 
B) ação de alguns anestésicos e sedativos. 
C) acidose e alcalose respiratória, e ação de alguns anestésicos e sedativos. 
D) acidose respiratória e ação de alguns anestésicos e similares. 
 

19. A adaptação aos estressores consiste no processo pelo qual as dimensões fisiológicas ou psicológicas se alteram em 
resposta ao estresse. Analise as frases abaixo, marque (V) para verdadeira ou (F) para falsa e assinale a alternativa 
que condiz com os recursos adaptativos de acordo com cada dimensão. 
 
(  ) A dimensão emocional tem como recurso adaptativo as forças individuais e de personalidade. 
(  ) A dimensão intelectual tem como recurso adaptativo os grupos de oração e fé. 
(  ) A dimensão social tem como recurso adaptativo uma Rede Social que proporciona o apoio. 
(  ) A dimensão espiritual tem recurso adaptativo apoio do sacerdote, rabino ou conselheiro espiritual. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) F – V – V – V. 
B) V – F – V – V. 
C) V – V – V – V. 
D) V – F – F – V. 
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20. Em relação às emergências hiperglicêmicas assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Em geral, a cetoacidose diabética consiste na tríade bioquímica de hiperglicemia, cetonemia e acidose 
metabólica. 

B) O estado hiperglicêmico hiperosmolar é classificado como a hiperglicemia com desidratação profunda e sem 
cetose. 

C) A mortalidade na cetoacidose diabética é maior do que no estado hiperglicêmico hiperosmolar. 
D) Os cenários mais associados à cetoacidose diabética são infecção subjacente ou concomitante, falha nos 

tratamentos com insulina e diabetes recém diagnosticada. 
 

21. Paciente AJV, 89 anos, é admitido no Pronto Socorro de um hospital devido à disuria, hiperglicemia, febre, 
hipotensão e taquicardia. Foi diagnosticado com sepse, tendo como foco infecção do trato urinário e necessidade de 
atendimento imediato. Alguns cuidados de enfermagem devem ser realizados no atendimento inicial, exceto: 
 

A) passagem de sonda vesical de demora. 
B) coleta de sangue para culturas. 
C) controle rigoroso de temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória e glicemia 

capilar. 
D) administração de antimicrobianos e reposição de fluidos conforme prescrição. 
 

22. Sra. CRS, 40 anos é tabagista e faz uso de anticoncepcional. Ao retornar de uma longa viagem de avião, apresentou 
mal-estar e foi ao pronto socorro referindo dor torácica e falta de ar intensa. De acordo com a história e antecedentes, 
a possível complicação a ser investigada é: 
 

A) trombose venosa superficial. 
B) sepse. 
C) trauma torácico. 
D) embolia pulmonar. 
 

23. Apesar de cada terapia dialítica apresentar características únicas, todas requerem intervenções semelhantes. 
Assinale qual alternativa não se refere à intervenção protocolar em terapia dialítica. 
 

A) Monitorização cuidadosa da pressão arterial e avaliação do estado de coagulação. 
B) Débito urinário e débito cardíaco. 
C) Pressão de preenchimento capilar arterial e venoso. 
D) Gerenciamento preciso dos fluidos e monitoramento do peso. 
 

24. Referente à diálise peritoneal assinale a alternativa incorreta. 
 

A) A diálise peritoneal é indicada em pacientes que realizaram cirurgia abdominal recente ou extensa, apresentam 
aderências abdominais ou estejam em estado gravídico. 

B) Na maioria das vezes, a diálise peritoneal é indicada para pacientes graves que necessitam de diálise, mas são 
incapazes de tolerar as alterações hemodinâmicas associadas à hemodiálise. 

C) A diálise peritoneal também pode ser realizada em uma unidade de terapia intensiva em pacientes que já faziam 
uso de diálise peritoneal crônica e pacientes hospitalizados com doença aguda. 

D) A diálise peritoneal é um tratamento mais lento e menos eficaz que a hemodiálise. 
 

25. Para se manter as vias aéreas permeáveis em pacientes que estão em uma Unidade de Terapia Intensiva, é 
importante que o enfermeiro: 
 

A) Aspire as vias aéreas do paciente de uma em uma hora. 
B) Diminua a viscosidade da secreção, mantendo a hidratação adequada, umidificando todos os gases inalados e 

administrando mucolíticos, quando prescritos. 
C) Monitore sinais e sintomas de broncospasmo, mas nunca administre broncodilatadores. 
D) Realize mudanças de decúbito com frequência para melhorar a relação ventilação/perfusão, estimular a tosse e 

garantir a permeabilidade da via aérea. 
 

26. Respiração é o fenômeno pelo qual ocorre o transporte de oxigênio às células do organismo e se elimina o dióxido de 
carbono para o exterior. As suas etapas são: 
 

A) inspiração e expiração. 
B) ventilação, difusão e perfusão. 
C) trocas gasosas e perfusão tecidual. 
D) impulsos procedentes do centro respiratório e ventilação. 
 

27. Freud estudou as reações das pessoas frente a um grande sofrimento e descreveu uma série de mecanismos cuja 
finalidade é reduzir a angústia despertada pelo evento. Definiu esse fenômeno como: 
 

A) negociação. 
B) projeção. 
C) mecanismos de defesa. 
D) nacionalização. 
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28. Quanto ao planejamento, organização e função de uma UTI, assinale a alternativa correta. 
 
A) A UTI centraliza recursos humanos numa área hospitalar destinada a receber pacientes graves que necessitam 

de observação constante e de cuidados específicos e de alta complexidade. 
B) A UTI centraliza recursos humanos numa área hospitalar destinada a receber pacientes intensivos e semi-

intensivos que necessitam de observação constante e de cuidados de alta complexidade. 
C) A UTI centraliza recursos materiais e humanos numa área hospitalar destinada a receber pacientes intensivos 

que necessitam de observação constante e de cuidados específicos e de alta complexidade. 
D) A UTI centraliza recursos humanos numa área hospitalar destinada a receber pacientes que necessitam de 

observação constante e de cuidados intensivos de enfermagem. 
 

29. Coloque (V) verdadeiro ou (F) falso nas afirmativas abaixo, que são características da liderança transformacional. 
 
(  ) Esse tipo de liderança se baseia na troca envolvendo premiação ou outro tipo de recompensas. 
(  ) Ela ocorre quando o líder e os seguidores se elevam a níveis maiores de motivação. 
(  ) O líder movimenta recursos das áreas de menor produtividade para as de maior produtividade. 
(  ) A liderança tenta manter o sistema através do controle dos procedimentos e ações de melhoria. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) F – V – V – F. 
B) F – V – V – V. 
C) V – F – F – V. 
D) V – F – F – F. 
 

30. O modelo de prestação do cuidado de enfermagem desenvolvido com o objetivo de colocar a enfermeira ao lado do 
paciente e melhorar as relações profissionais entre a equipe é: 
 
A) Enfermagem funcional. 
B) Primary nursing. 
C) Cuidados integrais do paciente. 
D) Gerenciamento de caso. 
 

31. Correlacione os valores essenciais de enfermagem e sua definição. 
 
A) Dignidade humana. (  ) Ter os mesmos direitos, privilégios ou status. 
B) Justiça.   (  ) Prudência e singularidade inerentes a uma pessoa. 
C) Verdade.  (  ) Fidelidade ao fato ou realidade. 
D) Igualdade.  (  ) Sustentar os princípios morais e legais. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) B – D – A – C. 
B) D – C – A – B. 
C) A – C – B – D. 
D) D – A – C – B. 
 

32. No capitulo I do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são princípios fundamentais: 
 
A) O profissional de Enfermagem participa, como integrante da coletividade, das ações que visem satisfazer à falta 

de necessidades de saúde da população. 
B) O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos do idoso, sem discriminação de qualquer 

natureza. 
C) O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com amor, dedicação e honestidade. 
D) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na 

promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. 
 

33. Pacientes internados por longos períodos frequentemente podem apresentar problemas associados à falta de 
mobilidade. Para fazer a prescrição dos cuidados específicos, a enfermeira precisa: 
 
A) fazer o diagnóstico de enfermagem com as características definidoras e fatores relacionados e iniciar as 

intervenções específicas de enfermagem. 
B) prescrever cuidados padrões para prevenir sequelas, iniciar protocolo para risco de queda e orientar a família. 
C) chamar fisioterapeuta para iniciar tratamento e avisar o médico se o paciente sentir dor. 
D) solicitar familiares para acompanhar o paciente e avisar a equipe de enfermagem para fazer os cuidados de 

higiene no leito. 
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34. Assinale a alternativa que descreve a passagem de plantão de um paciente que está sendo preparado para a alta. 
 
A) Descrever as etapas básicas de um procedimento mais complexo para o paciente. 
B) Explicar o conteúdo detalhado, caso os membros da equipe peçam esclarecimentos. 
C) Descrever as instruções fornecidas no plano de ensino e a resposta do paciente. 
D) Se engajar em conversas paralelas, fazendo suposições sobre como o paciente e a família vão reagir. 
 

35. Em todos os ambientes de cuidado de saúde, os enfermeiros devem: 
 
A) desenvolver planos de ensino e explicar na passagem de plantão. 
B) transcrever os planos de ensino de guidelines direcionado ao paciente. 
C) desenvolver planos de ensino por escrito, para uso dos colegas e pacientes. 
D) transcrever os planos de ensino por escrito, e entregar diretamente aos pacientes. 
 

36. Referente à penicilina, é correto afirmar que: 
 
A) a aplicação intramuscular é indolor. 
B) ao diluir a penicilina, injetar 8ml de diluente para aspirar 10ml de solução final, pois o frasco ampola já contém 

2ml de pó. 
C) a penicilina raramente provoca reações alérgicas. 
D) na literatura, não existem relatos de resistência bacteriana à penicilina. 
 

37. Quanto ao controle da dor, os clientes se beneficiam de ter o controle sobre a seguinte terapia: 
 
A) adjuvantes variados. 
B) escada analgésica. 
C) uso de apenas agentes anti-inflamatórios não-esteroidais. 
D) analgesia controlada pelo paciente. 
 

38. As dietas enterais preparadas industrialmente por meio de processo de hidrólise de alimentos naturais com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. A sua vantagem do ponto de vista clínico em relação às fórmulas preparadas 
no hospital são: 
 
A) Evitar contaminações por manipulação de pessoas despreparadas. 
B) Evitam trabalho adicional para o serviço de nutrição. 
C) Tem prazo de validade longo e não precisam ser conservadas em geladeiras. 
D) Permitir nutrir o paciente de forma individual segundo seu estado de catabolismo ou hipercatabolismo. 
 

39. São clientes candidatos à nutrição parenteral os: 
 
A) pacientes no pré-operatório de cirurgias abdominais extensas. 
B) pacientes em cuidados paliativos que recusam alimentação via oral. 
C) pacientes em estado fisiológico altamente estressado como a sepse, traumatismo do crânio ou queimaduras. 
D) pacientes capazes de digerir ou absorver a nutrição enteral, mas estão com baixo peso. 
 

40. Em 2010, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo – COREN-SP/Rede Brasileira de 
Enfermagem e Segurança do Paciente – REBRAENSP – polo São Paulo publicaram a cartilha com 10 passos para a 
segurança do paciente, são eles: 
 
A) 1. Identificação do paciente; 2. Higienização das mãos; 3. Cateteres e sondas – conexões corretas; 4. Cirurgia 

segura; 5. Sangue e hemocomponentes – administração segura; 6. Paciente envolvido com sua própria 
segurança; 7. Comunicação efetiva; 8. Prevenção de queda; 9. Prevenção de úlcera por pressão e 10. 
Segurança na utilização de tecnologia.  

B) 1. Identificação do paciente; 2. Higienização corporal; 3. Cateteres e sondas – conexões corretas; 4. Cirurgia 
segura; 5. Sangue e hemocomponentes – administração segura; 6. Paciente envolvido com sua própria 
segurança; 7. Comunicação inefetiva; 8. Prevenção de queda; 9. Prevenção de úlcera por pressão e 10. 
Segurança na utilização de tecnologia.  

C) 1. Identificação do paciente; 2. Higienização das mãos; 3. Cateteres e sondas – conexões corretas; 4. Cirurgia 
segura; 5. Sangue e hemocomponentes – administração segura; 6. Paciente envolvido com sua própria 
segurança; 7. Comunicação inefetiva; 8. Prevenção de queda; 9. Prevenção de úlcera por pressão e 10. 
Segurança na utilização de produtos manipulados.  

D) 1. Identificação do paciente; 2. Higienização das mãos; 3. Cateteres e sondas – conexões incorretas; 4. Cirurgia 
insegura; 5. Sangue e hemocomponentes – administração segura; 6. Paciente envolvido com sua própria 
segurança; 7. Comunicação efetiva; 8. Prevenção de queda; 9. Prevenção de úlcera por pressão e 10. 
Segurança na utilização de tecnologia e equipamentos.  
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41. A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou 
surtos, suspeitos ou confirmados, do rol de agravos relacionados na Portaria MS 104/2011, que deve ser feita às 
autoridades sanitárias por profissionais de saúde, visando à adoção das medidas de controle pertinentes. De acordo 
com a Portaria: 
 
1- alguns eventos ambientais e doença ou morte de determinados animais também se tornaram de notificação 

obrigatória.  
2- é vedada a elaboração de listas estaduais ou municipais de Notificação Compulsória, no âmbito de sua 

competência e de acordo com perfil epidemiológico local.  
3- é facultado aos gestores estaduais e municipais do SUS a exclusão de doenças, agravos e eventos constantes 

nos Anexos à Portaria.  
4- a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, 

médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os 
responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino, em 
conformidade com legislações anteriores.  

5- a notificação imediata realizada pelos meios de comunicação (telefone, email e outros) isenta o profissional ou 
serviço de saúde de realizar o registro dessa notificação nos instrumentos estabelecidos.  

 
São afirmações corretas: 
 
A) 1, 2, 4 e 5, apenas. 
B) 3, 4 e 5, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) todas elas. 
 

42. Analise as afirmações para identificá-las como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 
 

(  ) A Política Nacional de Humanização (PNH) estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários 
para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes 
produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos 
profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. 

(  ) O Departamento Nacional de Auditoria do SUS, enquanto componente federal do SNA estabelece como 
principais diretrizes: capilaridade, descentralização e integração para garantir atuação em todo o território 
nacional, com divisão e definição de tarefas específicas de cada esfera de gestão do SUS; integração com 
outros órgãos das estruturas gestoras do SUS, como planejamento, controle e avaliação, regulação e vigilância 
em saúde e outros órgãos integrantes do sistema de controle interno e externo e foco na qualidade das ações e 
serviços e nas pessoas, com ênfase na mensuração do impacto das ações de saúde, na respectiva aplicação 
dos recursos, na qualidade de vida e na satisfação do usuário. 

(  ) Entre as ações de vigilância epidemiológica, a vigilância da mortalidade permite determinar a natureza e as 
circunstâncias dos óbitos para prevenir eventos futuros (por exemplo, áreas de ocorrência de traumas por 
afogamento, acidentes em meios de transporte, desabamento ou choque elétrico) e a vigilância de morbidades 
visa determinar: aumento de doenças endêmicas da área, casos de doenças infecciosas que necessitem 
controle e casos de lesão por animais peçonhentos. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

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

43. Analise as afirmações extraídas das diversas legislações sobre saúde e identifique a que contém incorreção. 
 

A) Constituem instâncias colegiadas do SUS em cada esfera do governo: a Conferência de Saúde em caráter 
permanente e deliberativo, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde 
na instância correspondente e o Conselho de Saúde que se reúne a cada quatro anos para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. (Lei 8142-90) 

B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes de descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo, de atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais e de participação da comunidade. (Constituição Federal)  

C) Toda pessoa tem o direito de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes às ações e aos 
serviços de saúde e os agentes públicos e privados têm o dever de comunicar às autoridades competentes as 
irregularidades ou deficiências apresentadas por serviços públicos e privados responsáveis por atividades 
ligadas ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo. (LC 791-95) 

D) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar 
sendo que na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. (Lei 8080-90)  

 




http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=28288
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44. “A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada de vários atores envolvidos 
historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos 
sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.” http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnab.php 
 

Considere as afirmações abaixo.  
 

 No Brasil, a Atenção Básica (AB) é desenvolvida com alto grau de descentralização, capilaridade e próxima da 
vida das pessoas resultando na principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de 
Atenção à Saúde.  

 Além dos diversos formatos de equipes de Saúde da Família (ESF), dentre outras iniciativas, houve a inclusão 
de equipes de Atenção Básica (EAB) para a população de rua (Consultórios na Rua) e ampliação do número de 
municípios que podem ter Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 A nova política articula a AB com importantes iniciativas do SUS, como a ampliação das ações intersetoriais e de 
promoção da saúde, com a universalização do Programa Saúde na Escola (PSE) - e expansão dele às creches, 
acordo com as indústrias e escolas para uma alimentação mais saudável, etc. 

 Às equipes de Atenção Básica se somam as equipes do Melhor em Casa para ampliar em muito o leque de 
ações e resolubilidade da atenção domiciliar.  

 O Telessaúde, a integração dos sistemas de informação e a nova política de regulação apontam para a 
ampliação da resolubilidade da AB e para a continuidade do cuidado do usuário, que precisa da atenção 
especializada. 

 

São afirmações pertinentes e corretas: 
 

A) apenas quatro das citadas. 
B) apenas três das citadas. 
C) apenas duas das citadas. 
D) todas as citadas. 

 
45. Na Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011 consta do artigo 24 a seguinte disposição, ratificada no artigo 31 

do Decreto 58.052 de 16 de maio de 2012 do governo do Estado de São Paulo:  
 
Art. 24.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta 
ou reservada.  

§ 1
o
  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a 
partir da data de sua produção e são os seguintes:   

 
1- ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos. 
2- secreta: 15 (quinze) anos. 
3- reservada: 10 (dez) anos.  
 
São itens corretos: 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

46. A figura representa a barra de tarefas do Windows 7 cujos ícones correspondem aos botões dos aplicativos: 
 
(  ) Paint 
(  ) Windows Explorer 
(  ) Mail 
(  ) Menu Iniciar 
(  ) Internet Explorer 
 
Preenchendo os parênteses com os números dos botões, a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) 3 – 2 – 1 – 4 – 5. 
B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
C) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 
D) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
 

47. A guia Layout da página no Word 2010 disponibiliza várias opções, dentre as quais não se inclui: 
 
A) Margens. 
B) Colunas. 
C) Alternar janelas. 
D) Marca d’água. 
 




http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_como_funciona.php?conteudo=eab
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_como_funciona.php?conteudo=consultorio_rua
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_como_funciona.php?conteudo=nasf
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/melhor_em_casa.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/telessaude.php
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48. O recurso Gráfico faz parte das principais funcionalidades da guia Inserir do Excel 2010 e possui vários tipos de 
gráficos a serem criados. Os gráficos numerados 2, 4, 5 e 6 se referem respectivamente ao tipo: 
 
 
A) dispersão – barras – colunas – linhas. 
B) linhas – barras – área – dispersão. 
C) linhas – colunas – barras – dispersão. 
D) barras – área – colunas – linhas. 
 

49. A maioria dos programas de email e dos serviços de email baseados na Web incluem filtro de lixo eletrônico, também 
chamado de filtro de spam que analisa o conteúdo das mensagens recebidas e move as suspeitas para uma pasta 
de lixo eletrônico especial, onde é possível verificá-las ou excluí-las a qualquer momento. Para evitar o recebimento 
de mensagens de lixo eletrônico: 
 

1- seja cauteloso ao fornecer seu endereço de email evitando publicá-lo em grupos de notícias, sites da Web ou 
outras áreas públicas na Internet. 

2- antes de fornecer seu endereço de email a um site da Web, verifique a declaração de privacidade do site para ter 
certeza de que ele não permite a divulgação do seu endereço para outras empresas. 

3- nunca responda a uma mensagem de lixo eletrônico, pois o remetente saberá que o seu endereço de email é 
válido e poderá enviá-lo para outras empresas causando o recebimento de uma quantidade maior de lixo 
eletrônico. 

 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3, apenas. 
 

50. Identifique a afirmação incorreta sobre o recurso de impressão de páginas da Web. 
 
A) Para imprimir páginas usando atalho do teclado basta pressionar simultaneamente as teclas Crtl+P. 
B) Na barra de menus de uma página aberta clique no botão Exibir e Imprimir.  
C) Você também pode ver como ficará a página impressa selecionando Visualizar Impressão.  
D) Para imprimir apenas uma imagem de uma página, e não a página inteira selecione a imagem, clique nela com o 

botão direito do mouse e em Imprimir.  
 

 




http://www.computerdicas.com.br/2011/04/guia-inserir-do-excel-2010.html



