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QUESTÃO 01 

De acordo com o Artigo 197 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, são de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua: 
a)  regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
público. 

b) regulamentação, e fiscalização, devendo sua execução 
ser feita diretamente, por pessoa jurídica de direito 

público e privado. 
c) regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

d) regulamentação, controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, 

por pessoa jurídica de direito público. 
 
QUESTÃO 02 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil 

em seu Artigo 198, 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: 
(  )I- descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo; 
( )II-atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; 
(  )III-participação da comunidade. 

a) V-, V-, F. 
b) F-, V-, V. 

c) V-, F-, V. 

d) V-, V-, V. 
 

QUESTÃO 03 
O Artigo 9º  da Lei Federal 8080/90 afirma que a direção 

do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com 
o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo 

exercida em cada esfera de governo pelos seguintes 

órgãos: 
I-no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II-no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e 

Ministério da Saúde;  

III-no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de 
Saúde ou órgão equivalente. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 04 
O Artigo 19-Q da Lei Federal 8080/90 afirma que  a 

incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a 

constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de 

diretriz terapêutica, são atribuições do; 
a)  Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

b) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 
2011). 

c) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias 
Municipais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 

2011). 
d) Ministério da Saúde, assessorado pela 

ANVISA. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

 
QUESTÃO 05 

Conforme o Artigo 2° da Lei Federal 8142/90, os recursos 
do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

I-despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 

seus órgãos e entidades, da administração direta e 
indireta; 

II-investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso 

Nacional; 
III-investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério 

da Saúde; 

IV-cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II  e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 06 

O Parágrafo 2° do Artigo 3° da Lei Federal 8142/90 

estabelece que os recursos referidos neste artigo serão 
destinados: 

a) no máximo sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados. 

b) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados. 

c) no máximo setenta e cinco por cento, aos Municípios, 

afetando-se o restante aos Estados. 
d) pelo menos sessenta e cinco por cento, aos Municípios, 

afetando-se o restante aos Estados. 
 

QUESTÃO 07 

Segundo a Portaria 399/06, o Pacto pela Vida está 
constituído por um conjunto de compromissos 

____________, expressos em objetivos de processos e 
resultados e derivados da análise da situação de saúde do 

País e das prioridades definidas pelos governos federal, 
estaduais e municipais. 

a) Morais. 

b) Sanitários. 
c) Éticos. 

d) Sociais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
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QUESTÃO 08 
De acordo com a Portaria 399/06 são seis as prioridades 
pactuadas:  
I-Saúde do idoso; 
II-Controle do câncer de colo de útero, de mama e próstata; 
III-Fim da mortalidade infantil e materna; 
IV-Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças 

emergentes e endemias,  com ênfase na dengue, hanseníase, 
tuberculose, malária e influenza; 

V-Promoção da Saúde; 
VI-Fortalecimento da Atenção Básica. 
a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, IV, V e VI estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09 
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 

Segundo a Portaria GM/MS 648/06 a Atenção Básica tem 

como fundamentos: 
(  )I-possibilitar o acesso parcial a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de 
entrada preferencial do sistema de saúde, com 

território adscrito de forma a permitir o planejamento e 

a programação descentralizada, e em consonância com 
o princípio da equidade; 

(  )II-efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a 
saber: integração de ações programáticas e demanda 

espontânea; articulação das ações de promoção à 

saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, 
tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado 
na rede de serviços; 

(  )III-desenvolver relações de vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população adscrita garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade 

do cuidado; 
(  )IV-valorizar os profissionais de saúde por meio do 

estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação; 

(  )V-realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos 

resultados alcançados, como parte do processo de 
planejamento e programação; e 

(  )VI -estimular a participação popular e o controle social. 
a) V-, V-, F-, V-, V-, V. 

b) F-, V-, V-, V-, V-, V. 
c) V-, F-, F-, V-, V-, V. 

d) V-, V-, V-, V-, V-, V. 

 
QUESTÃO 10 

Segundo a Portaria GM/MS 648/06, o processo de 
capacitação deve iniciar-se concomitantemente ao início do 

trabalho das ESF por meio do Curso Introdutório para toda 

a equipe. Recomenda-se que: 
I-o Curso Introdutório seja realizado em até 3 meses após 

a implantação da ESF; 
II-a responsabilidade da realização do curso introdutório 

e/ou dos cursos para educação permanente das 

equipes, em municípios com população inferior a 100 

mil habitantes, seja da Secretaria de Estado da Saúde 

em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde; e 

III-a responsabilidade da realização do curso introdutório 
e/ou dos cursos para educação permanente das 

equipes, em municípios com população superior a 100 
mil habitantes, é da ANVISA, que poderá realizar 

parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.  

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 11 

A prevenção de erros de medicação e promoção da 

segurança do paciente são questões de extrema relevância 
no sistema de saúde nacional e envolvem, 

necessariamente, diferentes áreas, setores, equipe 
multiprofissional e comunidade, sendo que as políticas 

públicas devem direcionar as ações com vistas a aprimorar 

o sistema de medicação, incluindo a determinação de 
estrutura e processos mínimos que garantam boas práticas 

e a segurança da população. Instituições de saúde devem 
desenvolver uma cultura voltada para a promoção 

contínua de segurança do paciente, sendo que todo local 
em que a enfermagem realiza práticas relacionadas à 

medicação deve dispor de infraestrutura e processos que 

garantam a realização segura da medicação. Sobre o 
processo e educação da equipe de enfermagem, assinale 

alternativa correta: 
a) Este deve acontecer de forma instável, com apoio 

condicional da gestão. 

b) A  metodologia de ensino deve ser a mesma utilizada 
em todas as instituições. 

 c) O processo de educação deve ter tempo estipulado 
para terminar. 

 d) Avaliar e monitorar a eficácia se faz necessário para um 

bom resultado do  processo de educação.  
 

QUESTÃO 12 
A terapia medicamentosa tornou-se uma das formas mais 

comuns de intervenção no cuidado ao paciente, utilizada 
ao longo dos anos na cura de doenças. Cerca de 88% dos 

pacientes que procuram atendimento à saúde recebem 

prescrições de medicamentos. A correta administração 
requer conhecimento pleno dos integrantes da equipe de 

enfermagem envolvidos no cuidado ao paciente. 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. Para que os casos de erro diminuam é preciso 
que os profissionais de enfermagem: 

a) Conheçam e apliquem  adequadamente os fundamentos 
da aritmética e da matemática. 

b) Usem fórmulas e cálculos já preparados, sem conferir os 

resultados. 
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c) Conheçam e apliquem adequadamente os fundamentos 

básicos do uso da calculadora científica, diminuindo os 

erros de matemática. 
d) Usem fórmulas e cálculos preparados por um colega de 

equipe. 
 

QUESTÃO 13 

Higienizar as mãos é remover a sujidade, suor, oleosidade, 
pelos e células descamativas da microbiota da pele, com a 

finalidade de prevenir e reduzir as infecções relacionadas a 
assistência à saúde. Assinale a alternativa correta: 

I- Lave as mãos com água e sabão quando visivelmente 
sujas, contaminadas com sangue ou outros fluidos 

corporais. 

II- Use preferencialmente produtos para higienização das 
mãos à base de álcool para antissepsia rotineira, se as 

mãos não estiverem visivelmente sujas.  
III- Lave as mãos com água e sabão, com antisséptico ou 

as higienize com uma formulação alcoólica antes e após a 

realização de procedimentos. 
IV- Sempre use simultaneamente produtos à base de 

álcool com sabão antisséptico. 
V- Na ausência de pia com água e sabão, utilize solução à 

base de álcool. 
a) Todas estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II,III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

 
QUESTÃO 14 

A Penicilina Cristalina é um Antibiótico de largo espectro 

largamente utilizado em unidades hospitalares tem frasco 
ampola em apresentações mais comuns com 5.000.000 UI 

e 10.000.000 UI. Diferente da maioria das medicações, no 
solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o 

volume do soluto, que no frasco-ampola. Assinale a 

afirmação correta: 
a) No frasco de 5.000.000 UI  o soluto equivale a 8ml. 

b) No frasco de 10.000.000 UI o soluto equivale a 4 ml. 
c) No frasco de 5.000.000 UI  o soluto equivale a 4ml. 

d) No frasco de 10.000.000 UI  o soluto equivale a 6ml. 
 

QUESTÃO 15 

Em uma determinada situação o Soro prescrito foi de SF 
7,5% 500 ml, o Soro que se tem disponível na unidade é 

de SF 0,9% 500 ml e a Solução disponível na unidade é 
Ampolas de NaCl 20% 10ml. Após fazer os cálculos de 

concentração sabe-se que no soro prescrito temos qual 

concentração de NaCL? 
a) tem-se o resultado 37,5 gramas de NaCl em 500 ml de 

soro. 
b) tem-se o resultado de 30,5 gramas de NaCl em 500 ml 

de soro. 
c) tem-se o resultado de 27,5 gramas de NaCl em 500 ml 

de soro. 

d) tem-se o resultado de 32,5 gramas de NaCl em 500 ml 
de soro. 

 

QUESTÃO 16 

A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de 

amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes 
até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Dentre 

estes, destaca-se a ocorrência de febre hemorrágica da 
dengue, hepatite, insuficiência hepática, manifestações do 

sistema nervoso, miocardite, hemorragias graves e 

choque.Na dengue, a primeira manifestação é: 
a)  a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC) de início 

abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, 
artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de 

exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e 
diarreia podem ser observados por doze a dezesseis 

dias. 

b) a febre, geralmente baixa alta (37ºC a 37,5ºC) de início 
lento, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, 

artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de 
exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e 

diarréia podem ser observados por dois a seis dias. 

c) a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC) de início 
abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, 

artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de 
exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e 

diarreia podem ser observados por dois a seis dias. 
d) a febre, geralmente baixa (36ºC a 37ºC) de início lento, 

associada à cefaléia, astenia, mialgias, artralgias, dor 

retroorbitária, com presença ou não de exantema e/ou 
prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem 

ser observados por dois a seis dias. 
 

QUESTÃO 17 

Apesar da excelência do leite materno, existem ocasiões 
em que o profissional de saúde deve considerar o 

risco/benefício da terapia medicamentosa na mãe que 
amamenta. A maioria das drogas passa para o leite 

materno, mas em pequenas quantidades; e mesmo 

quando presentes no leite, as drogas poderão ou não ser 
absorvidas no trato gastrointestinal do lactente. Só 

excepcionalmente, quando a doença materna requer 
tratamento com medicações incompatíveis com a 

amamentação, esta deve ser interrompida.  Assinale a 
alternativa correta: 

a) A amiodarona é contra indicado durante a 

amamentação. 
b) A lidocaína é contra indicada durante a amamentação. 

c) O Etinilestradio é liberado durante a amamentação. 
d) O Tamoxifen é liberado durante a amamentação. 

 

QUESTÃO 18 
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 na ATENÇÃO BÁSICA 
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NO CONTROLE DOS CÂNCERES DO COLO DO ÚTERO E DA 

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, quando necessário; 

c) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da 
equipe de enfermagem; 

d) Realizar partos  de  gestantes de alto risco. 
 

QUESTÃO 19 

A avaliação clínica da mulher no climatério deve ser 
voltada ao seu estado de saúde atual e também pregresso. 

A atenção precisa abranger além da promoção da saúde, 
prevenção de doenças e assistência aos sintomas clínicos.. 

Podem ocorrer, concomitantemente, patologias sistêmicas, 

repercutindo em queixas como as dores articulares ou 
musculares, o ganho de peso gradativo, a depressão ou 

mesmo sintomas de um hipotireoidismo ainda não 
diagnosticado, simulado por uma coincidência na transição 

hormonal ovariana. A importância do ESCUTAR a mulher 
nessa fase é fundamental para um diagnóstico e 

acompanhamento adequados. A avaliação consta de um 

exame físico geral, com atenção voltada para alguns 
aspectos específicos deste grupo etário.  

Assinale V para Verdadeiro e F para Falso: 
(  ) Inicialmente, a verificação do peso e altura para 

cálculo do Índice de Massa Corpórea – IMC 

(peso/altura²) define a necessidade de um maior 
cuidado com a alimentação, quando detectados 

índices de baixo peso (IMC<18,5), sobrepeso 
(IMC>25) ou obesidade (IMC>30).  

(  ) A verificação da pressão arterial também é de suma 

importância, sendo uma boa oportunidade para 
rastreamento de alterações, acompanhamento 

encaminhamentos necessários. 
(  ) A simples medida da circunferência abdominal (> 80 

cm nas mulheres), associada a outros fatores, indica a 
atenção para a avaliação da síndrome metabólica e 

risco cardiovascular. 

(  ) O exame ginecológico inicia-se pela avaliação do colo 
do útero, com inspeção e palpação cuidadosa, 

culminando na expressão papilar. 
a) F/F/V/F 

b) V/V/V/F 

c) V/F/V/F 
d) V/F/F/F 

 
QUESTÃO 20 

Entende-se por avaliação pré-concepcional a consulta que 
o casal faz antes de uma gravidez, objetivando identificar 

fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução 

normal de uma futura gestação. Constitui, assim, 
instrumento importante na melhoria dos índices de 

morbidade e mortalidade materna e infantil. A atenção em 

planejamento familiar contribui para a redução da 

morbimortalidade materna e infantil, pois: 

a) Diminui o número de gestações  desejadas e de 
abortamentos espontâneos. 

b) Diminui o número de partos normais  realizados para 
fazer a ligadura tubária. 

c) Diminui o número de ligaduras ovarianas por falta de 

opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais 
irreversíveis. 

d) Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo 
para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e 

para que os bebês sejam adequadamente 
amamentados; hipertensão, portadoras do HIV, entre 

outras. 

 
QUESTÃO 21 

Para que o enfermeiro possa tomar as decisões, tem de se 
basear em conhecimentos científicos, intensificando o 

pensamento crítico e o raciocínio clínico. Conhecimentos e 

procedimentos teoricamente organizados, sistematizados e 
sempre reformulados se constituem em base segura para 

a ação eficiente. Em 2009, a Resolução Cofen nº 358/2009 
revogou a Resolução Cofen nº 272/2002. De acordo com 

essa resolução, o Processo de Enfermagem (PE) “deve ser 
realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de enfermagem”. E afirma que o PE se inicia 
por qual etapa? 

a) coleta de dados 
b) planejamento 

c) diagnóstico médico 

d) diagnóstico de enfermagem 
 

QUESTÃO 22 
Assinale a alternativa correta referente ao Calendário de 

Vacinação da Criança. 

a) Ao nascer a crianças deve receber BCG e HIB. 
b) A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola deve ser 

administrada aos 12 meses de idade. 
c) A primeira dose da pneumocócica deve ser administrada 

aos 10 anos de idade. 
d) A segunda dose da pentavalente deve ser administrada 

aos 4 meses de idade. 

 
QUESTÃO 23 

Sobre as teorias de enfermagem assinale a alternativa 
correta, sobre Taylor: 

a) pertence a teoria burocrática. 

b) pertence a teoria clássica. 
c) pertence a teoria científica. 

d) pertence a teoria das relações contingenciais. 
 

QUESTÃO 24 
Segundo o Código de Ética de Enfermagem, estão entre os 

direitos dos profissionais de enfermagem, EXCETO: 

a) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser 
tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 

éticos e dos direitos humanos. 
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b) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 

culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 

c) Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação 
que se caracterize como urgência ou emergência. 

d) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 

categoria e da sociedade. 

 
QUESTÃO 25 

Estão entre os medicamentos anti hipertensivos: 
a) atenol e capoten 

b) omeprazol e dipirona 
c) hidantal e gardenal 

d) hidantal e omeprazol 

 
 
 


