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QUESTÃO 01
A adolescência é uma etapa da vida de grandes
transformações biológicas, psíquicas e sociais. O
comportamento sexual do adolescente é um marco
normal do desenvolvimento e, quando o adolescente
inicia sua atividade sexual, pode estar vulnerável às
doenças sexualmente transmissíveis (DST) e à aids. Sobre
as DSTs assinale a alternativa correta:
a) No Brasil, a taxa de prevalência da infecção pelo HIV
na população jovem apresenta tendência de aumento.
b) Todo adolescente e jovem vivendo com HIV/aids não
deve ser lembrado de que, além da infecção pelo HIV,
existem outros agravos que podem ser adquiridos por via
sexual.
c) No Brasil, a taxa de prevalência da infecção pelo HIV
na população jovem apresenta tendência de diminuição
dos casos.
d) Os jovens que convivem com o HIV devem ser
informados que nesse período da vida a doença não pode
ser transmitida, pela alta dos hormônios de crescimento.
QUESTÃO 02
Qual vacina faz parte do calendário de vacinação do idoso
que vive em instituições fechadas e deve ter um reforço a
cada 5 anos após a dose inicial?
a) BCG
b) SCR
c) Pneumocócica 23
d) Rotavírus humano oral
QUESTÃO 03
Ao nascer, a criança deve receber quais vacinas?
a) BCG e Hepatite B
b) SCR e Hepatite B
c) BCG e Pentavalente
d) MMR e BCG
QUESTÃO 04
Define-se como crise hipertensiva a presença de pressão
arterial diástolica 110 mmHg. A Hipertensão Arterial
Aguda (HAA) ainda pode ser identificada pelo aumento
abrupto nos níveis pressóricos basais independentemente
dos valores absolutos. A crise hipertensiva pode
caracterizar-se em urgência (ausência de sintomatologia
clínica) ou
emergência hipertensiva (presença de sintomatologia
clínica). A segunda é extremamente danosa para a
mulher, uma vez que leva a comprometimento de funções
vitais
como:
insuficiência
cardíaca
congestiva,
encefalopatia hipertensiva e hemorragia intracraniana.
Sobre a Técnica recomendada para aferição da pressão
arterial na gravidez, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Esfigmomanômetro calibrado e manguito de tamanho
adequado ao diâmetro do braço.
b) Prévio repouso da gestante (se for possível 25 minutos
ou mínimo 5 minutos), braço sem blusa apertada para
não reduzir o retorno venoso.

c) Posição da gestante: deitada em decúbito lateral
esquerdo a 15 ou 30 graus e tomada a pressão no braço
superior no nível do coração ou ainda sentada e o braço
posicionado e apoiado horizontalmente no nível do
coração.
d) A tomada (aferição) da pressão arterial deve ser cada
vez em uma posição (sentada ou decúbito lateral
esquerdo) dando prioridade a posição supina, que é a
mais confiável.
QUESTÃO 05
Apesar da redução importante da mortalidade infantil no
Brasil nas últimas décadas, os indicadores de óbitos
neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém
do desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz
parte da realidade social e sanitária de nosso País. Tais
mortes
ainda
ocorrem
por
causas
evitáveis,
principalmente no que diz respeito às ações dos serviços
de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao
recém-nascido. Exames realizados nas gestantes podem
diminuir a ocorrência de complicações tanto para mãe
como para o recém-nascido. Exames de realização de
testes rápidos na unidade básica de saúde, assim como
apoio laboratorial, garantem um pré-natal sem
complicações. Estão entre os exames de rotina da
gestante:
a) teste rápido de gravidez e tomografia computadorizada
abdominal
b) teste rápido de triagem para sífilis, sorologia para sífilis
(VDRL/RPR) e RX de tórax
c) grupo sanguíneo e fator Rh e densitometria óssea
d) hemograma e exame sumário de urina (tipo I)
QUESTÃO 06
Entende-se por avaliação pré-concepcional:
a) 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.
b) exames realizados no casal com o objetivo de detectar
problemas de incompatibilidade genética.
c) exames realizados na família toda, incluindo os filhos
do casal, com objetivo de prevenir doenças genéticas.
d) a consulta realizada com a gestante de alto risco, com
o objetivo de assegurar uma gestação sem complicações.
QUESTÃO 07
A importância epidemiológica do câncer no Brasil e sua
magnitude social, as condições de acesso da população
brasileira à atenção oncológica, os custos cada vez mais
elevados na alta complexidade refletem a necessidade de
estruturar uma rede de serviços regionalizada e
hierarquizada que garanta atenção integral à população.
Sobre as atribuições do Enfermeiro na atenção básica, no
controle dos cânceres de mama e colo de útero assinale a
alternativa correta:
I- Realizar atenção integral às mulheres, realizar consulta
de enfermagem, coleta de exame preventivo e exame
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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.
II- Realizar atenção domiciliar, quando necessário,
supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe
de enfermagem.
III- Manter a disponibilidade de suprimentos dos insumos
e materiais necessários para as ações propostas, realizar
atividades de educação permanente junto aos demais
profissionais da equipe.
a) I e II estão incorretas
b) II e III estão incorretas
c) Todas estão incorretas
d) Todas estão corretas.
QUESTÃO 08
O leite materno é completo. Isso significa que até os 6
meses o bebê não precisa de nenhum outro
alimento (chá, suco, água ou outro leite). Depois dos 6
meses, a amamentação deverá ser complementada com
outros alimentos. A mãe poderá continuar amamentando
até 2 anos ou mais. O leite materno funciona como uma
verdadeira vacina, protegendo a criança de muitas
doenças. Além disso, é limpo, está sempre pronto e
quentinho. Isso sem falar que a amamentação favorece
um contato mais íntimo entre a mãe e o bebê. Quando
chega na Unidade uma mãe queixando-se de Pouco leite,
o enfermeiro deve acolher e orientar:
a) Para manter sempre uma boa quantidade de leite,
amamente com frequência, deixando o bebê esvaziar bem
o peito na mamada. Não precisa oferecer outro alimento
(água, chá, suco ou leite). Se o bebê dorme bem e está
ganhando peso, o leite não está sendo pouco.
b) Para manter sempre uma boa quantidade de leite, a
mãe deve alimentar-se exclusivamente de derivados de
leite que sua produção irá aumentar significativamente.
c) Para manter uma boa quantidade de leite, a mãe deve
amamentar com intervalos rígidos de 3 em 3 horas e
nunca oferecer o peito antes caso o bebê chore.
d) Para manter uma boa quantidade de leite, a mãe
deverá beber muita água e deixar o bebê chorar pelo
menos 15 minutos antes de cada mamada.
QUESTÃO 09
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento,
do nascimento até os 5 anos de idade, é de fundamental
importância para a promoção à saúde da criança e
prevenção de agravos, identificando situações de risco e
buscando atuar de forma precoce nas intercorrências.
Ações aparentemente simples, como, pesar, medir, avaliar
aquisição de novas habilidades e utilizar o cartão da
criança, nem sempre são realizadas de forma correta e
sistemática pelas equipes de saúde. A consulta de
enfermagem avaliará as condições de saúde das crianças
e seu estado de desenvolvimento e crescimento e deverá
abranger educação para saúde, condutas preventivas e

curativas. O enfermeiro na consulta de enfermagem deve,
EXCETO:
a) recepcionar o cliente, solicitar cartão do crescimento,
colher e anotar informações sobre história pregressa e
familiar.
b) indagar e anotar dados sobre alimentação, vacinação e
realizar exame clínico.
c) descrever estado clínico encontrado e formular hipótese
diagnóstica, prescrever medicamentos de acordo com a
patologia detectada, e não esquecer de após a consulta
comunicar ao médico quais medicamentos foram
prescritos para que ele assine a prescrição feita pelo
enfermeiro.
d)anotar
condutas
(tratamento,
orientações,
encaminhamentos) e orientar as mães ou responsáveis
pela criança sobre: higiene, alimentação, aleitamento
materno, prevenção de acidentes, vacinas.
QUESTÃO 10
Sobre as teorias de enfermagem assinale a alternativa
correta:
a) Henry Fayol pertence a teoria burocrática
b) Max Weber pertence a teoria clássica
c) Taylor pertence a teoria científica
d) Mayo pertence a teoria das relações contingenciais
QUESTÃO 11
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(10). 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
organiza em etapas:
a) coleta de dados, diagnóstico de enfermagem,
planejamento, implementação e avaliação
b) planejamento, implementação e diagnóstico de
enfermagem
c) coleta de dados, diagnóstico médico, administração de
medicações e alta hospitalar
d) coleta de dados, diagnóstico de enfermagem,
planejamento, realização da prescrição médica e
atividades da vida diária
QUESTÃO 12
O agente causador da Amebíase é:
a) Entamoeba histolytica
b) Necator americanus
c) A. duodenale
d) Ascaris lumbricoides
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QUESTÃO 13
A Candidíase é uma micose que atinge a superfície
cutânea e/ou membranas mucosas, resultando em
Candidíase oral, Candidíase vaginal, intertrigo, paroníquia
e onicomicose. A forma mais comum de Candidíase
oral é a pseudomembranosa, caracterizada por placas
brancas removíveis na mucosa oral (aftas). Seu modo de
transmissão é:
a) Por meio de contato com mucosas e secreções em pele
de portadores ou doentes. A transmissão vertical pode
ocorrer durante o parto normal. Pode ocorrer
disseminação endógena.
b) Por meio de contato com sangue de portadores ou
doentes, não é transmitida em contato com mucosas de
portadores ou doentes.
c) Por meio apenas de transmissão vertical durante parto
cesária.
d) Por meio de contato com mucosas e secreções em pele
e tecidos de portadores não doentes e indivíduos sem a
doença. Não pode ocorrer a disseminação endógena.
QUESTÃO 14
Confusão mental, hipercapnia, hipoia e inquietação, são
características definidoras de qual diagnóstico, pela
taxonimia de NANDA:
a) Potencial para déficit do volume de líquidos
b) Troca de gases prejudicada
c) Perfusão Tissular Alterada
d) Hipotermia
QUESTÃO 15
Os microrganismos são transmitidos no hospital por vários
meios: por contato, por gotículas, por via aérea, por meio
de um veículo comum ou por vetores. É o mais frequente
e importante meio de transmissão de infecções
hospitalares. Pode ocorrer através das mãos dos
proﬁssionais através das luvas quando não trocadas entre
um paciente e outro; pelo contato entre pacientes e
também através de instrumentos contaminados. Esse
meio de transmissão é chamado de:
a) transmissão aérea.
b) transmissão por gotículas.
c) transmissão por contato.
d) transmissão por vetores.
QUESTÃO 16
Segundo a Constituição Federal, no 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 dupla em cada esfera de
governo
II - atendimento integral, com prioridade apenas para as
atividades curativas
III - participação da comunidade
Assinale a alternativa correta:
a) I e II estão corretas
b) II e III estão corretas

c) Apenas II está correta
d) Apenas III está correta
QUESTÃO 17
De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal, ao
sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei, exceto:
a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
b) executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador;
c) ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde;
d) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor industrial, bem como bebidas e
águas para reuso humano;
QUESTÃO 18
A LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, em suas
disposições gerais assegura que:
a) A saúde é um direito constitucional do trabalhador,
devendo o Estado fornecer as condições imprescindíveis
ao seu íntegro exercício.
b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
c) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade
d) A saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais; os níveis de saúde da população não
direcionam e nem anunciam a organização social e
econômica do País.
QUESTÃO 19
No que tange o Art. 12 da Lei Federal Nº 8.080, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1990. Serão criadas comissões
intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao
Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios
e órgãos competentes e por entidades representativas da
sociedade civil.
Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a
finalidade de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo
das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades:
I - alimentação e nutrição;
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II - saneamento e meio ambiente;
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV - recursos humanos;
V - ciência e tecnologia; e
VI - saúde do trabalhador.
a) I, II e III apenas são verdadeiras
b) III, IV e V apenas são verdadeiras
c) V e VI apenas são verdadeiras
d) I, II, III, IV, V, e VI são verdadeiras
QUESTÃO 20
A LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências. Sobre essa lei é
INCORRETO afirmar:
a) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
respectivo conselho.
c) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para
execução de ações e serviços de saúde, remanejando,
entre si, parcelas de recursos.
d) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos
com a representação dos vários segmentos sociais, para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação
da
política
de
saúde
nos
níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
QUESTÃO 21
Segundo a lei Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
especificamente no Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos
previstos no
a) Plano Duenal do Ministério da Saúde;
b) Plano Trienal do Ministério da Saúde;
c) Plano Bienal do Ministério da Saúde;
d) Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
QUESTÃO 22
Segundo a portaria 399/06 o Pacto de Gestão estabelece
as responsabilidades claras de cada ente federado de
forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar
mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim,
para o fortalecimento da gestão:
a) Compartilhada e solidária do SUS.
b) Organizada e estruturada do SUS
c) Compartilhada e estruturada do SUS
d) Organizada e solidária do SUS
QUESTÃO 23
Segundo a Portaria 399/06, são diretrizes para a gestão
do SUS:

a)
b)
c)
d)

Descentralização e Regionalização
Contundência e Aprimoramento
Condução e Organização
Controle e Departamentalização

QUESTÃO 24
De acordo com a Portaria 399/06, no que se refere ao
Pacto pela vida assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores
do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto
sobre a situação de saúde da população brasileira.
( ) A definição de prioridades deve ser estabelecida
através de metas nacionais, estaduais, regionais ou
municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser
agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação
local.
( ) Os estados/região/município não devem pactuar as
ações necessárias para o alcance das metas e dos
objetivos propostos.
a) F/V/F
b) V/F/V
c) V/V/F
d) F/F/V
QUESTÃO 25

Ministério da Saúde divulga os primeiros números da
campanha no Dia D de Mobilização. A vacinação continua
até o dia 26 de abril de 2013. Balanço parcial do

Ministério da Saúde mostra que 5.585.779 brasileiros, o
equivalente a 17,5% do público-alvo (39,2 milhões de
pessoas), já foram imunizados contra a gripe na primeira
semana de campanha. o Dia D de Mobilização, com 65 mil
postos funcionando. A meta do Ministério da Saúde é
vacinar 31,3 milhões de pessoas, o que equivale a 80%
do público-alvo. Esse público alvo é formado por:
a) por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis
meses a dois anos, indígenas, gestantes, mulheres no
período de até 45 dias após o parto (em puerpério),
pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde,
além dos doentes crônicos.
b) por pessoas com 20 anos ou menos, crianças de seis
meses a cinco anos, indígenas, gestantes, mulheres no
período de até 45 dias após o parto (em puerpério),
pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde,
além dos doentes crônicos.
c) por pessoas com 65 anos ou mais, crianças de seis
meses a dois anos, gestantes, mulheres no período de até
45 dias após o parto (em puerpério), pessoas privadas de
liberdade, profissionais de saúde, além dos doentes
agudos.
d) por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis
meses a dois anos, indígenas, gestantes, homens no
período de até 45 dias após cirurgias pulmonares, pessoas
privadas de liberdade, profissionais de saúde, além dos
doentes crônicos.
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