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QUESTÃO 01 

Segundo a portaria GM/MS n0. 648, de 28 de 

Março de 2006: São itens necessários à 

implantação das Equipes de Saúde da Família: 

a) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem  

e Agentes Comunitários de Saúde. 

b) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro e Agentes Comunitários 

de Saúde. 

c) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 4.000    habitantes,  com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais para todos 

os seus integrantes e composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem ou técnico de enfermagem e 

Agentes Comunitários de Saúde. 

d) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 4.000    habitantes,  com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais para todos 

os seus integrantes e composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, 

fonoaudiólogo e Agentes Comunitários de 

Saúde. 

 

QUESTÃO 02 

Segundo a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 

1990, Art. 40. : “Para receberem os recursos, de 

que trata o art. 30. desta Lei, os Municípios, os 

Estados e o Distrito Federal deverão contar 

EXCETO com: 

a) Conselho de Saúde. 

b) Vigilância Sanitária. 

c) Fundo de Saúde. 

d) Plano de Saúde. 

 

QUESTÃO 03 

De acordo com a Constituição Federal de 1988: 

a) As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede nacionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único. 

b) A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. 

c) As instituições privadas não poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde. 

d) O sistema único de saúde deve ser 

organizado de forma centralizada, com 

direção única em seu governo. 

 

QUESTÃO 04 

Analise as assertivas abaixo e assinale a 

alternativa correta.  

Ao sistema único de saúde compete, além 

de outras atribuições, nos termos da lei: 

I- controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos; 

II- executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde 

do trabalhador; 

III- ordenar a formação de recursos humanos 

na área da saúde; 

IV- participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento 

básico. 

V- Incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI- Fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo humano; 

VII- Participar do controle e fiscalização 

da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII- Colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido do 

trabalho. 

a) Apenas as assertivas I, III e VII estão 

corretas. 

b) Apenas as assertivas II, III, V e VI estão 

corretas. 

c) Apenas as assertivas I, III, IV, VI e VIII estão 

corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas 

 

QUESTÃO 05 

Trata-se de um princípio da política de 

humanização: 

a) Sistema Público de saúde burocratizado e 

verticalizado. 
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b) Baixo investimento na qualificação de 

trabalhadores do sistema público. 

c) Fortalecimento de trabalho em equipe 

multiprofissional. 

d) Fragmentação da rede assistencial. 

 

QUESTÃO 06 

A implementação da Política Nacional de 

Humanização pressupõe vários eixos  de ação 

que objetivaram a institucionalização, difusão e 

apropriação de seus resultados pela sociedade.  

Referente aos eixos de ação da Política 

Nacional de Humanização podemos afirmar 

que: 

a) No eixo do financiamento, propõe-se a 

integração de recursos vinculados a 

programas específicos de humanização e 

outros recursos de subsídio à atenção, 

unificando-os e repassando-os fundo a fundo 

mediante o compromisso dos gestores com a 

Política Nacional de Humanização. 

b) No eixo das instituições do SUS, pretende-se 

que a Política Nacional de Humanização 

faça parte, apenas, do Plano Municipal, 

sendo pactuada na agenda de saúde pelos 

gestores e empreendedores. 

c) No eixo da educação permanente, indica-se 

que a Política Nacional de Humanização 

componha o conteúdo profissionalizante no 

Ensino Médio, vinculando-se aos Pólos de 

educação permanente e às instituições de 

formação. 

d) No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a 

promoção de ações que assegurem a 

participação do paciente nos processos de 

discussão e decisão, fortalecendo e 

valorizando o paciente. 

 

QUESTÃO 07 

Segundo a regionalização da assistência à 

saúde descrita na Portaria MS/GM n0. 373  de 27 

de Fevereiro de 2002, o Plano Diretor de 

Regionalização deverá garantir aos cidadãos, o 

mais próximo possível de sua residência, um 

conjunto de ações e serviços, EXCETO: 

a) Tratamento clínico e cirúrgico de todos os 

casos de urgência. 

b) Controle das doenças bucais mais comuns. 

c) Cobertura universal do esquema preconizado 

pelo Programa Nacional de Imunizações, 

para todas as faixas etárias. 

d) Acompanhamento de pessoas com 

doenças crônicas de alta prevalência. 

 

QUESTÃO 08 

Dentre as principais funções do 

Departamento de Atenção Básica (DAB),  

destacamos a seguinte: 

a) Identificar e divulgar fatores 

condicionantes e determinantes de 

saúde. 

b) Garantir fontes de recursos federais para 

compor o financiamento de Atenção 

Básica. 

c) Formular política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômicos e 

social a observância do disposto no artigo 

20. desta lei. 

d) Assistir às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 

 

QUESTÃO 09 

O orçamento da seguridade social destinará 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo 

com a receita estimada, os recursos 

necessários à realização de suas finalidades, 

previsto em proposta elaborada pela sua 

direção nacional, com a participação dos 

órgãos da Previdência Social e da 

Assistência Social, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. São consideradas outras 

fontes os recursos provenientes de, EXCETO: 

a) Ajuda, contribuições, doações e 

donativos. 

b) Alienações patrimoniais e rendimentos de 

capital. 

c) Impostos arrecadados pela União. 

d) Serviços que possam ser prestados sem 

prejuízo da assistência à saúde. 

 

QUESTÃO 10 

Os profissionais da saúde bucal que 

compõem as equipes de Saúde da Família 

podem estar organizados da seguinte forma: 

a) Cirurgião Dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família, técnico 

em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde 

bucal (ASB). 

b) Cirurgião Dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família e 
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técnico em saúde bucal (TSB). 

c) Cirurgião Dentista generalista ou especialista  

em Saúde da Família, auxiliar em saúde bucal 

(ASB) e Agente Comunitário daquela região. 

d) Cirurgião Dentista generalista ou especialista 

em Saúde da Família, técnico em saúde 

bucal (TSB) e Agente Comunitário daquela 

região. 

 

QUESTÃO 11 

Em relação as Unidades Odontológicas Móveis 

podemos afirmar que: 

a) A jornada de trabalho pode variar de 20 a 40 

horas semanais para todos os seus 

componentes. 

b) Recomenda-se que seus profissionais estejam 

vinculados a uma equipe de Saúde da 

Família. 

c) Sua equipe não terá responsabilidade 

sanitaria pela mesma população que a 

equipe da  Saúde da Família a qual integra. 

d) Seus equipamentos odontológicos deverão 

ser adquiridos, exclusivamente, através de 

doação direta. 

 

QUESTÃO 12 

A articulação das políticas e programas, a 

cargo das comissões intersetoriais, abrangerá , 

em especial, as seguintes atividades, EXCETO: 

a) Alimentação e Nutrição. 

b) Formulação da política de sangue. 

c) Recursos humanos. 

d) Ciência e Tecnologia. 

 

QUESTÃO 13 

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de Setembro 

de 1990, constitui o Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais,  da 

Administração direta e das fundações mantidas 

pelo Poder Judiciário. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, sem interferência do estado e 

município. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas de 

cada município e da Administração direta e 

indireta. 

d) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

 

QUESTÃO 14 

Segundo o Ministério da Saúde são 

consideradas doenças transmissíveis com 

quadro de persistência: 

a) Tuberculose e Hepatites Virais. 

b) Varíola e Poliomielite. 

c) Hepatites Virais e Sarampo. 

d) Tétano e Tuberculose. 

 

QUESTÃO 15 

A Lei Orgânica da Saúde conceitua 

Vigilância Epidemiológica como: 

a) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual, com finalidade de recomendar 

e adotar as medidas curativas para o 

controle das doenças. 

b) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas 

curativas para erradicação das doenças. 

c) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção    

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

coletiva, com a finalidade de recomendar 

e adotar as medidas preventivas para o 

agravo das doenças. 

d) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção             

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual e coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

 

QUESTÃO 16 

No que tange o Art. 28 da lei Federal 8080/90 

os cargos e funções de chefia, direção e 
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assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em 

regime de tempo: 

a) Integral 

b) Parcial 

c) Fracionário 

d) Escalado 

 

QUESTÃO 17 

Segundo o Art. 37 da lei Federal 8080/90, o 

Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 

diretrizes a serem observadas na elaboração 

dos planos de saúde, em função das 

características: 

a) Financeiras 

b) Epidemiológicas 

c) Sociais 

d) Catastróficas 

 

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa correta: 

Segundo o Art. 4º da lei Federal 5991/73,  para 

efeitos desta Lei, são adotados os seguintes 

conceitos: 

I - Droga - substância ou matéria-prima que 

tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 

II - Medicamento - produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para 

fins de diagnóstico; 

III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-

prima aditiva ou complementar de qualquer 

natureza, destinada a emprego em 

medicamentos, quando for o caso, e seus 

recipientes; 

a) I apenas é verdadeiro 

b) II apenas é verdadeiro 

c) II e III apenas são verdadeiros 

d) I, II e III são verdadeiros 

 

QUESTÃO 19 

No que tange a lei Federal 9787/99 em seu 

Art. 2o  o órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária regulamentará, no prazo de 

cento e oitenta dias, contado a partir de 11 de 

fevereiro de 1999, EXCETO: 

a) os critérios e condições para o registro e o 

controle de qualidade dos medicamentos 

similares; 

b) os critérios para as provas de 

biodisponibilidade de produtos 

farmacêuticos em geral; 

c) os critérios para a aferição da 

equivalência terapêutica, mediante as 

provas de bioequivalência de 

medicamentos genéricos, para a 

caracterização de sua 

intercambialidade; 

d) os critérios para a dispensação de 

medicamentos genéricos nos serviços 

farmacêuticos governamentais e 

privados, respeitada a decisão expressa 

de não intercambialidade do profissional 

prescritor. 

QUESTÃO 20 

De acordo com a portaria 2084/06  Os 

medicamentos constantes do Componente 

Estratégico do Elenco da Assistência 

Farmacêutica Básica devem ser eleitos de 

forma 

a) Normatizada entre as duas esferas de 

gestão do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas específicas em atenção 

básica. 

b) Pactuada entre as três esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas estratégicas em atenção 

básica. 

c) Intrínseca entre as duas esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas pertinentes em atenção 

básica. 

d) Inerente entre as três esferas de gestão do 

Sistema Único de Saúde, para aplicação 

no desenvolvimento de ações 

consideradas conexas em atenção 

básica. 

 

QUESTÃO 21 

A terapêutica medicamentosa, devido a 

complexidade do sistema de saúde, tem 

sido exercida em ambientes cada vez mais 

especializados e dinâmicos, e muitas vezes 

sob condições que contribuem para a 

ocorrência de erros. Estudos realizados ao 

longo dos últimos anos têm evidenciado a 
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presença de erros durante o tratamento 

medicamentoso. Os erros relacionados à 

utilização de medicamentos podem resultar em 

sérias consequências para o paciente e sua 

família, como gerar incapacidades, prolongar o 

tempo de internação e de recuperação, expor 

o paciente a um maior número de 

procedimentos e medidas terapêuticas, atrasar 

ou impedir que reassuma suas funções sociais, e 

até mesmo a morte. Tendo em vista o grande 

número de intervenções às quais o paciente é 

submetido durante a internação hospitalar, a 

incidência de uma alta taxa de erros é uma 

possibilidade, caso não existam medidas que 

visem sua prevenção, detecção e intervenção. 

Na enfermagem é necessário o domínio de 

alguns conceitos, assinale a afirmação correta: 

a) 0.6l = 60 ml 

b) 1 ml possui 20 gotas 

c) 1 gota possui 2 microgotas 

d) 2g= 200mg 

 

QUESTÃO 22 

A Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente, desde a sua criação em 2004, tem 

elaborado programas e diretrizes que visam 

sensibilizar e mobilizar profissionais de saúde e a 

população para a busca de soluções que 

promovam a segurança do paciente, 

divulgando conhecimentos e desenvolvendo 

ferramentas que possibilitem a mudança da 

realidade no cenário mundial. A cartilha “10 

passos para a segurança do paciente” aborda 

alguns assuntos com objetivo de melhorar a 

segurança dos pacientes. A administração de 

fármacos e soluções por cateteres, sondas e 

seringas é prática de enfermagem comum que 

pode ser desenvolvida em ambientes de 

atendimento à saúde. A infusão de soluções em 

vias erradas, como soluções que deveriam ser 

administradas em sondas enterais serem 

realizadas em cateteres intravenosos, devido a 

possibilidade de conexão errada, é um evento 

frequente, porém pouco documentado, que 

pode causar graves consequências e até a 

morte do paciente. A capacitação, a 

orientação e o acompanhamento contínuo 

sobre os riscos à segurança do paciente frente 

às conexões erradas devem ser destinados a 

todos os profissionais de saúde. Estão entre as 

medidas sugeridas para melhorar a 

segurança no uso de cateteres e sondas: 

a) Oriente os pacientes e familiares a  

manusear os dispositivo, caso os 

profissionais de enfermagem  deixem os 

abertos.  

b)  Identifique cateteres arteriais, venosos, 

peridurais e intratecais com cores iguais  

para garantir o manuseio seguro.  

c)  Realize a desinfecção das conexões de 

cateteres com solução antisséptica 

alcoólica e gaze, por três minutos com 

movimentos circulares, antes de 

desconectar os sistemas.  

d) Verifique todos os dispositivos, desde a 

inserção até a conexão, antes de realizar 

as reconexões, desconexões ou 

administração de medicamentos e 

soluções. 

 

QUESTÃO 23 

A queda pode ser definida como a situação 

na qual o paciente, não intencionalmente, 

vai ao chão ou a algum plano mais baixo 

em relação à sua posição inicial. A 

avaliação periódica dos riscos que cada 

paciente apresenta para ocorrência de 

queda orienta os profissionais a desenvolver 

estratégias para sua prevenção. São fatores 

de risco para ocorrência de queda: 

a) Idade menor que 5 anos ou maior que 65 

anos e  Agitação/confusão 

b)Déficit sensitivo e  Distúrbios  

gastrointestinais 

c) Uso de sedativos e Visão adequada 

d) Dificuldades de fala e hiperatividade 

 

QUESTÃO 24 

Úlcera por pressão é uma lesão na pele e ou 

nos tecidos ou estruturas subjacentes, 

geralmente localizada sobre uma 

proeminência óssea, resultante de pressão 

isolada, ou combinada com fricção e/ou 

cisalhamento. A avaliação periódica dos 

riscos que cada paciente apresenta para a 

ocorrência de úlceras por pressão orienta os 

profissionais a desenvolver estratégias para 

sua prevenção. Analise as afirmações: 

I- Não é recomendada a utilização de luvas 

com água em substituição aos dispositivos 

de prevenção. 
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II-  Havendo o aparecimento de úlceras por 

pressão, deve-se tratá-las conforme protocolos 

institucionais, monitorando e documentando 

sua evolução. 

III- Utilize escalas para avaliação de úlceras por 

pressão, como a Escala de Braden e a Escala 

de Glasgow. 

Agora, assinale a alternativa correta: 

a) I e III estão corretas 

b) II e III estão corretas 

c) apenas III está incorreta 

d) I e III estão incorretas 

 

QUESTÃO 25 

Para impactar sobre os múltiplos fatores que 

interferem nas ações de controle dos cânceres 

do colo do útero e da mama, é importante que 

a atenção às mulheres esteja pautada em uma 

equipe multiprofissional e com prática 

interdisciplinar. A interdisciplinaridade pressupõe, 

além das interfaces disciplinares tradicionais, a 

possibilidade da prática de um profissional se 

reconstruir na prática do outro. São atribuições 

do enfermeiro frente ao cuidado da paciente 

com cânceres de colo de útero e de mama, 

EXCETO: 

a) Realizar consulta de enfermagem, coleta de 

exame preventivo e exame clínico das 

mamas, solicitar exames complementares e 

prescrever medicações, conforme protocolos 

ou outras normativas técnicas estabelecidas 

pelo gestor municipal, observadas as 

disposições legais da profissão; 

b) Realizar atenção domiciliar, em todos os 

casos confirmados de câncer; 

c) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS 

e da equipe de enfermagem; 

d) Realizar atividades de educação 

permanente junto aos demais profissionais da 

equipe; 

 

QUESTÃO 26 

As estatísticas indicam o aumento da  

frequência do câncer de mama,  tantos nos 

países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), nas décadas de 60 e 

70 registrou-se um aumento de 10 vezes nas 

taxas de incidência ajustadas por idade nos 

Registros de Câncer de Base Populacional de 

diversos continentes. O câncer de mama 

permanece como o segundo tipo de câncer 

mais frequente no mundo e o primeiro entre 

as mulheres. Estão entre os fatores de risco 

do câncer  de mama: 

a) História familiar é um importante fator de 

risco para o câncer de mama, 

especialmente se um ou mais parentes de 

primeiro grau (mãe ou irmã) foram 

acometidas antes dos 50 anos de idade; 

b) A idade constitui um outro importante 

fator de risco, havendo uma diminuição 

rápida da incidência com o aumento da 

idade;  

c) A menarca tardia  (idade da primeira 

menstruação);  

d) A ocorrência da primeira gravidez após os 

18 anos; 

 

QUESTÃO 27 

São casos suspeitos de DENGUE:  Todo 

paciente que apresente doença febril 

aguda com duração de até sete dias, 

acompanhada de pelo menos dois dos 

sintomas, como cefaléia, dor retroorbitária, 

mialgias, artralgias, prostração ou exantema, 

associados ou não à presença de 

hemorragias. Além de ter estado, nos últimos 

15 dias, em área onde esteja ocorrendo 

transmissão de dengue ou tenha a presença 

de Aedes  aegypti. A presença de sinais de 

alarme, relacionados a seguir, indica a 

possibilidade de gravidade do quadro 

clínico e de evolução para dengue 

hemorrágica e/ou síndrome do choque da 

dengue. 

Assinale a alternativa que representa sinais 

de alarme para DENGUE: 

a) dor abdominal intensa e contínua e  

hipertensão  postural  

b) hepatomegalia dolorosa e insônia 

c) aumento expressivo da diurese e  

hemorragias importantes (hematêmese 

e/ou melena) 

d) diminuição repentina da temperatura 

corpórea ou  hipotermia e  desconforto 

respiratório 

 

QUESTÃO 28 

Em relação a DENGUE: Cabe ao profissional 

de enfermagem coletar e registrar dados da 

forma mais detalhada possível no prontuário 
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do paciente. Esses dados são necessários para o 

planejamento e a execução dos serviços de 

assistência de enfermagem. No roteiro de 

atendimento começando pelo histórico de 

enfermagem, alguns aspectos precisam ser 

observados, entre eles estão: 

I- Verificar pressão arterial, pulso, enchimento 

capilar, frequência respiratória, temperatura 

II- No segmento abdominal: pesquisar dor, 

hepatomegalia, ascite, timpanismo, macicez  

III- Questionar e anotar no prontuário a data do 

início dos sintomas. 

a)  I, II e II estão corretas 

b) II e III estão corretas 

c) I e III estão corretas 

d) I e II estão corretas 

 

QUESTÃO 29 

O aleitamento materno é uma prática de 

fundamental importância para a mãe, a 

criança e a sociedade em geral, que deve ser 

sempre incentivada e protegida, salvo em 

algumas situações  excepcionais. A indicação 

criteriosa do tratamento materno e a seleção 

cuidadosa dos medicamentos geralmente 

permitem que a amamentação continue sem 

interrupção e com segurança. Em relação aos: 

Analgésicos não opioides e anti-inflamatórios 

não esteroides, pode-se afirmar que: 

a)  Cetoprofeno: tem o uso incompatível com a 

amamentação. 

b) Dipirona: tem o uso contraindicado na 

amamentação. 

c)  Ibuprofeno: tem o uso compatível com a 

amamentação. 

d)  Piroxicam: tem o uso criterioso durante a 

amamentação. 

 

QUESTÃO 30 

A vigilância epidemiológica tem como 

propósito fornecer orientação técnica 

permanente para os profissionais de saúde, que 

têm a responsabilidade de decidir sobre a 

execução de ações de controle de doenças e 

agravos, tornando disponíveis, para esse fim, 

informações atualizadas sobre a ocorrência 

dessas doenças e agravos, bem como dos 

fatores que a condicionam, numa área 

geográfica ou população definida. 

Subsidiariamente, a vigilância epidemiológica 

constitui-se em importante instrumento para o 

planejamento, a organização e a 

operacionalização dos serviços de saúde, 

como também para a normatização de 

atividades técnicas correlatas. São funções 

da vigilância epidemiológica, EXCETO:  

a) processamento de dados coletados e a 

divulgação desses dados na íntegra para 

imprensa em geral; 

b) análise e interpretação dos dados 

processados; 

c) recomendação das medidas de 

prevenção e controle apropriadas; 

d) promoção das ações de prevenção e 

controle indicadas; 

 

QUESTÃO 31 

A dor tem importante função no organismo, 

soando como um alarme de que alguma 

estrutura do corpo está sendo afetada por 

algo. É um sinal de alerta. Como uma 

impressão digital, ela possui características 

singulares, manifesta-se de maneira 

diferenciada em cada pessoa, e isso 

independe de causa comum relacionada a 

uma determinada doença. A dor total é o 

conceito de dor que exige dos profissionais: 

a)  um olhar unidimensional  levando em 

conta aspectos  físicos.  

b)  um olhar multidimensional levando em 

conta aspectos, emocionais, espirituais, 

físicos e sociais. Aplicado a uma 

modalidade de atendimento pressupõe 

que os profissionais  estejam   abertos a 

compreender o fenômeno doloroso para 

além dos aspectos físicos. 

c) um olhar multidimensional levando em 

conta aspectos, emocionais, espirituais, 

físicos e sociais. Aplicado a uma 

modalidade de atendimento pressupõe 

que os profissionais estejam  abertos a 

compreender o fenômeno doloroso 

apenas para os aspectos físicos. 

d) um olhar unidimensional levando em 

conta aspectos  emocionais. Aplicado a 

uma modalidade de atendimento 

pressupõe que os profissionais estejam  

abertos a compreender o fenômeno 

doloroso para além dos aspectos físicos. 
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QUESTÃO 32 

A insuficiência estrogênica relativa que se inicia 

com o climatério, desempenha papel relevante 

para o surgimento ou agravamento das 

distopias, devido à diminuição da elasticidade e 

hipotrofia músculo ligamentar.  Entre as 

distopias, em seus variados graus, estão: 

a) as Cistoceles,  Uretroceles,  Retoceles, 

Prolapsos uterinos, da cúpula vaginal e 

Enteroceles. 

b)  Anisometropia, Astigmatismo, Baixa visão, 

Blefarite, Catarata, Catarata congênita e 

Cegueira. 

c) Hérnia de disco, lesões, dores 

da coluna cervical lombar e dorsal - 

lombalgia, cervicalgia, espondilose. 

d)   Infarto, Acidente vascular e Arritmias. 

 

QUESTÃO 33 

O acolhimento, aspecto essencial da política de 

humanização, implica recepção da mulher, 

desde sua chegada na unidade de saúde, 

responsabilizando-se por ela, ouvindo suas 

queixas, permitindo que ela expresse suas 

preocupações, angústias, garantindo atenção 

resolutiva e articulação com os outros serviços 

de saúde para a continuidade da assistência, 

quando necessário. Na prática cotidiana dos 

serviços de saúde, o acolhimento se expressa na 

relação estabelecida entre os profissionais de 

saúde e os(as) usuários(as), em atitudes como: 

os profissionais se apresentando, chamando 

os(as) usuários(as) pelo nome, informando sobre 

condutas e procedimentos a serem realizados, 

escutando e valorizando o que é dito pelas 

pessoas, garantindo a privacidade e a 

confidencialidade, incentivando a presença 

do(a) acompanhante, entre outras atitudes.O 

acolhimento da mulher na unidade básica, 

portanto é: 

a) várias ações que pressupõe a mudança da 

relação profissional/coordenação. O 

acolhimento não é um espaço ou um local, mas 

uma postura ética e solidária. Desse modo, ele  

se constitui como uma etapa do processo,  

como ação que deve ocorrer em todos os 

locais e momentos da atenção à saúde. 

b) uma atuação que pressupõe a mudança da 

relação profissional/usuário(a). O acolhimento 

não é um espaço ou um local, mas uma 

maneira ética e solidária. Desse modo, ele se 

constitui como uma etapa do processo, e 

não como atuação  que deve ocorrer em 

todos os locais e momentos da atenção à 

saúde. 

c) uma ação que pressupõe a mudança da 

relação profissional/usuário(a). O 

acolhimento não é um espaço ou um local, 

mas uma postura ética e solidária. Desse 

modo, ele não se constitui como uma etapa 

do processo, mas como ação que deve 

ocorrer em todos os locais e momentos da 

atenção à saúde. 

d) uma ação que desestimula  a mudança 

da relação profissional/usuário(a). O 

acolhimento  é um espaço ou um local, e 

não uma postura ética e solidária. Desse 

modo, ele  se constitui como uma etapa do 

processo, e não  como ação que deve 

ocorrer em todos os locais e momentos da 

atenção à saúde. 

 

QUESTÃO 34 

O diagnóstico de gravidez baseia-se na 

história, no exame físico e nos testes 

laboratoriais. Se ocorrer amenorreia ou 

atraso menstrual, deve-se, antes de tudo, 

suspeitar da possibilidade de uma gestação. 

Na prática, para as mulheres que procuram 

os serviços com atraso menstrual que não 

ultrapassa 16 semanas, a confirmação do 

diagnóstico da gravidez pode ser feita pelo 

profissional de saúde da unidade básica, por 

meio de um teste imunológico para gravidez 

(TIG), de acordo com os procedimentos 

especificados no fluxograma a seguir. O 

teste laboratorial é, inicialmente, 

recomendado para que o diagnóstico não 

demande o agendamento de consulta, o 

que poderia postergar a confirmação da 

gestação. Para as mulheres com atraso 

menstrual maior que 16 semanas ou que já 

saibam estar grávidas, o teste laboratorial é 

dispensável. A consulta deve ser realizada:  

a) em no máximo 15 dias, no grupo de  

planejamento familiar. 

b) imediatamente para não se perder a 

oportunidade da captação precoce. 

c) em dois dias, para ter a certeza da 

confirmação da gravidez. 

d) em um mês, com o médico ginecologista. 
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QUESTÃO 35 

A limitação legal dos adolescentes para o 

exercício de direitos é um dos temas que tem 

suscitado muitas dúvidas. Segundo o Estatuto da 

Criança e do adolescente: “A criança e o 

adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 

e à dignidade como pessoas humanas em 

processo de desenvolvimento e como sujeitos 

de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis.” Em relação ao Sigilo 

Profissional e o Atendimento de Adolescentes, 

assinale a alternativa correta: 

a) Considerando que a revelação de 

determinados fatos para os responsáveis legais 

pode acarretar consequências danosas para 

saúde do jovem e a perda da confiança na 

relação com a equipe, o Código de Ética 

Médica não adotou o critério etário, mas o do 

desenvolvimento intelectual, determinando 

expressamente o respeito à opinião da criança 

e do adolescente, e à manutenção do sigilo 

profissional, desde que o assistido tenha 

capacidade de avaliar o problema e conduzir-

se por seus próprios meios para solucioná-lo. 

b) A equipe médica precisa sempre 

desencorajar o adolescente a envolver a família 

no acompanhamento dos seus problemas, já 

que os pais ou responsáveis não têm a 

obrigação legal de proteção e orientação de 

seus filhos ou tutelados 

c) A quebra do sigilo, sempre, seja decidida 

pela equipe de saúde juntamente com o 

adolescente e fundamentada no malefício real 

para pessoa assistida. 

d) No caso de se verificar que a comunicação 

ao adolescente causar-lhe-á maior dano, a 

quebra do sigilo deve ser decidida somente 

pelo médico com as cautelas éticas e legais. 

 

QUESTÃO 36 

O aleitamento materno pode melhorar a 

qualidade de vida das famílias, uma vez que as 

crianças amamentadas adoecem menos, 

necessitam de menos atendimento médico, 

hospitalizações e medicamentos, o que pode 

implicar menos faltas ao trabalho dos pais, bem 

como menos gastos e situações estressantes. 

Além disso, quando a amamentação é bem 

sucedida, mães e crianças podem estar mais 

felizes, com repercussão nas relações familiares 

e, consequentemente, na qualidade de vida 

dessas famílias. É importante que o 

profissional de saúde entenda sobre a 

produção do leite materno, para orientar 

corretamente e passar segurança para a 

mãe. Analise a afirmação abaixo e 

complete corretamente as lacunas: 

Com o nascimento da criança e a expulsão 

da placenta, há uma queda acentuada nos 

níveis sanguíneos maternos de____________, 

com consequente liberação de ___________ 

pela hipófise anterior, iniciando a 

lactogênese fase II e a secreção do leite. Há 

também a liberação de ___________durante 

a sucção, hormônio produzido pela hipófise 

posterior, que tem a capacidade de contrair 

as células mioepiteliais que envolvem os 

alvéolos, expulsando o leite neles contido. 

a) Prolactina/ progestogênio/ ocitocina 

b) Progestogênio/ prolactina/ ocitocina  

c) Ocitocina/ progestogênio/ prolactina 

d) Estrogênio/ ocitocina/ prolactina 

 

QUESTÃO 37 

O aconselhamento e a testagem voluntária 

para o HIV, realizados de forma confidencial, 

podem ser considerados como um momento 

oportuno para uma abordagem inicial de 

prevenção - uma “porta de entrada” para a 

prevenção e também para a assistência do 

paciente assintomático com HIV no serviço 

de saúde. O aconselhamento deve ser uma 

prática de todo profissional de saúde que 

qualifique e humanize o atendimento como 

um todo. São tipos de aconselhamento: 

I-  Aconselhamento individual – apenas deve 

ser realizado após teste e aconselhamento 

de apoio com novas consultas em grupo. 

II- Aconselhamento de casais - pré-nupcial, 

pré-gestação ou específico para prevenção 

da transmissão vertical. 

III- Aconselhamento de família – onde 

membros de uma mesma família possam 

discutir o impacto do HIV entre eles e como 

auxiliar ao(s) membros(s) da família que 

vivem com HIV. 

a) I e III estão corretas 

b) II e III estão corretas 

c) I e II estão corretas 

d) Todas estão corretas 
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QUESTÃO 38 

Conforme o Calendário de Vacinação da 

criança do Ministério da saúde, assinale a 

alternativa correta sobre a vacina poliomielite: 

a) Administrar a primeira e a segunda dose  da 

vacina poliomielite de vírus inativado VIP(vacina 

inativada de poliomielite). 

b) Administrar apenas a  primeira dose  de vírus 

atenuado VOP(vacina oral de poliomielite). 

c) Administrar todas as doses de VOP. 

d) Administrar somente o reforço com a VIP. 

 

QUESTÃO 39 

A cateterização arterial é um procedimento 

comumente realizado em pacientes submetido 

a cuidados intensivos. É um procedimento 

realizado pelo enfermeiro, que deve estar apto 

a realizá-lo. Assinale a alternativa INCORRETA 

sobre a cateterização arterial: 

a) O local para punção deve ser escolhido de 

acordo com as condições do paciente. 

b) Esse procedimento/ exame permite a leitura 

apenas da pressão parcial de oxigênio. 

c) A arterial radial normalmente é a de melhor 

escolha. 

d) Esse procedimento requer a punção 

percutânea. 

 

QUESTÃO 40 

A SAE (Sistematização da assistência de 

Enfermagem), é dividida em algumas etapas. 

Qual a etapa que compreende o roteiro 

sistematizado para o levantamento de 

informações significativas, que tornam possível a 

identificação de diagnósticos e problemas 

colaborativos de enfermagem, composto pela 

entrevista e exame físico? 

a) histórico de enfermagem (coleta de dados) 

b) avaliação do processo 

c) diagnóstico de enfermagem 

d) entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







