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QUESTÃO 01 

O Artigo 200 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, afirma nos cinco primeiros 

Incisos quanto 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 de 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; 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

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

c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão 

corretas. 

d) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão 

corretas. 

 

QUESTÃO 02 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso: 

De acordo com o Artigo 13 da Lei Federal 

8080/90 afirma que a articulação das políticas e 

programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 

(  ) alimentação e nutrição; 

(  ) saneamento e meio ambiente; 

(  ) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

(  ) recursos humanos; 

(  ) ciência e tecnologia;  

( ) assistência semi integral à saúde do 

trabalhador. 

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

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

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

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

 

QUESTÃO 03 

Segundo a Lei Federal 8080/90 Art. 5º São 

objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I-  identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde; 

II-  normatização de política de saúde 

destinada a promover, nos campos 

econômico e social, a observância do 

disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III-  assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 04 

Complete: 

O Art. 38 da Lei Federal 8080/90, afirma que não 

será permitida a destinação de subvenções e 

auxílios a instituições prestadoras de serviços de 

saúde com finalidade__________________. 

a) Filantrópica. 

b) Lucrativa. 

c) Assistencial. 

d) Privada. 

 

QUESTÃO 05 

O Inciso VI do Artigo 4° da Lei Federal 8142/90 

afirma que a comissão de elaboração do Plano 

de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o 

prazo: 

a) de cinco anos para sua implantação 

b) de quatro anos para sua implantação. 

c) de três anos para sua implantação. 

d) de dois anos para sua implantação. 

 

QUESTÃO 06 

O Parágrafo § 1° do Artigo 1º da Lei Federal 

8142/90, estabelece que a Conferência de 

Saúde reunir-se-á a cada _______________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. 

a) Quatro anos. 

b) Três anos. 

c) Um ano. 

d) Dois anos. 
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QUESTÃO 07 

O Parágrafo § 3° do Art. 1º da lei Federal 

8142/90, afirma que o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems) terão representação no: 

a) Conselho Nacional de Saúde. 

b) Conselho Interestadual de Saúde. 

c) Conselho Regional de Saúde. 

d) Conselho Municipal de Saúde. 

 

QUESTÃO 08 

O Guia de Bolso – Doenças Infecciosas e 

Parasitárias, afirma que o período de incubação  

da Hepatite tipo A é de: 

a) 7 a 10 dias, com média de 15 dias. 

b) 15 a 45 dias, com média de 30 dias. 

c) 10 a 15 dias, com média de 20 dias. 

d) 15 a 20 dias, com média de 25 dias. 

 

QUESTÃO 09 

De acordo com o  Guia de Bolso para Doenças 

Infecciosas e Parasitárias o tratamento da  

Candidíase Oral,   Nistatina, suspensão ou 

tabletes, 500.000 a 1 milhão UI, 3 a 5 vezes ao 

dia, durante 14 dias, uso tópico. Em crianças, 

recomenda-se o uso durante: 

a) 7 a 9 dias. 

b) 9 a 11 dias. 

c) 5 a 7 dias. 

d) 11 a 15 dias. 

 

QUESTÃO 10 

A Portaria 399/06 afirma que os objetivos e 

metas para o Controle do Câncer de Colo de 

Útero Cobertura era: 

a) de 20% para o exame preventivo do câncer 

do colo de útero, conforme protocolo, em 

2006. 

b) de 80% para o exame preventivo do câncer 

do colo de útero, conforme protocolo, em 

2006. 

c) de 40% para o exame preventivo do câncer 

do colo de útero, conforme protocolo, em 

2006. 

d) de 60% para o exame preventivo do câncer 

do colo de útero, conforme protocolo, em 

2006. 

 

 

 

QUESTÃO 11 

A Portaria nº 399 afirma que o Pacto que está 

constituído por um conjunto de compromissos 

sanitários, 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 é 

denominado de: 

a) Pacto pela Saúde 

b) Pacto em Ampliação do SUS 

c) Pacto de Gestão do SUS 

d) Pacto pela Vida 

 

QUESTÃO 12 

De acordo com a Portaria 399/06 a meta para a 

eliminação da Hanseníase era atingir o patamar 

de eliminação enquanto problema de saúde 

pública, ou seja, menos 

de______________________. 

a) 1 caso por 15.000 habitantes em todos os 

municípios prioritários, em 2006. 

b) 1 caso por 20.000 habitantes em todos os 

municípios prioritários, em 2006. 

c) 1 caso por 10.000 habitantes em todos os 

municípios prioritários, em 2006. 

d) 1 caso por 25.000 habitantes em todos os 

municípios prioritários, em 2006. 

 

QUESTÃO 13 

A  portaria MS/GM 373/02 afirma que o conjunto 

de procedimentos assistenciais que compõem 

as ações de Atenção Básica Ampliada é 

compreendido por aqueles atualmente 

cobertos pelo: 

a) Plano diretor de saúde (PDS) 

b) Subsídios para Saúde Nacional (SSN) 

c) Piso de Atenção Básica (PAB) 

d) Conselho Regional de Saúde (CRS) 

 

QUESTÃO 14 

A portaria GM/MS nº 648/06 afirma que o 

cadastramento das Unidades Básicas de Saúde 

será feito pelos _____________e do Distrito Federal 

em consonância com as normas do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

a) Gestores interestaduais. 

b) Gestores da iniciativa privada 

c) Gestores municipais. 

d) Gestores federais. 
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QUESTÃO 15 

A Portaria GM/MS 648/06 afirma que o Ministério 

da Saúde suspenderá o repasse de recursos dos 

incentivos, relativos aos Agentes Comunitários 

de Saúde, ao município e/ou ao Distrito Federal, 

nos casos em que forem constatadas, por meio 

do monitoramento e/ou da supervisão direta do 

Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual 

de Saúde, ou por auditoria do DENASUS. O Inciso 

III afirma que a ausência de ACS, por período: 

a)  superior a 60 (sessenta) dias consecutivos.  

b) superior a 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos.  

c) superior a 150 (cento e cinquenta) dias 

consecutivos.  

d) superior a 90 (noventa) dias consecutivos. 

 

QUESTÃO 16 

A identificação do paciente é prática 

indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à 

saúde, incluindo, por exemplo, unidades de 

pronto atendimento, coleta de exames 

laboratoriais, atendimento domiciliar e em 

ambulatórios. Assinale (V) para verdadeiro e (F) 

para falso, sobre as afirmações referentes as 

medidas de segurança na identificação do 

paciente: 

(  )  Desenvolva formas para igualar pacientes 

com o mesmo nome.  

(  )  Encoraje o paciente e a família a participar 

de todas as fases do processo de 

identificação e esclareça sua importância.  

(  ) Realize a identificação dos frascos de 

amostra de exames na presença do 

paciente, com identificações que 

permaneçam nos frascos durante todas as 

fases de análise (pré-analítica, analítica e 

pós-analítica). 

(   ) Confirme a identificação do paciente na 

pulseira, na prescrição médica e no rótulo 

do medicamento/hemocomponente, antes 

de sua administração. 

a) V/V/F/F 

b) F/V/V/V 

c) F/V/F/V 

d) V/F/V/V 

 

QUESTÃO 17 

Considera-se erro de apresentação a 

administração de um medicamento em 

apresentação diferente da prescrita. Assinale a 

alternativa que corresponde a esse erro: 

a) Administração da apresentação intravenosa 

de Cloreto de Potássio 19,1% por via 

intravenosa. 

b) Para administração da dose prescrita de 

nifedipina via sublingual, foi aspirado o 

conteúdo de dentro da cápsula. 

c) Administração de dois comprimidos de 

capoten de 25mg via oral. 

d) Para a administração de SF0,9% via 

endovenosa, foi usado o acesso periférico no 

braço. 

 

QUESTÃO 18 

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.  O que pode ser realizado, na 

tentativa de mudar positivamente esse 

panorama: 

a) 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. 

b) O processo de educação da equipe, deve 

acontecer de forma  intermitente. 

c) Adequar a metodologia de ensino para todos 

os tipos de instituições  e práticas assistenciais, 

generalizando o atendimento. 

d) Punição severa para todos os profissionais 

que cometerem erros. 

 

QUESTÃO 19 

A sistematização da assistência de enfermagem 

(SAE), tem entre suas etapas a coleta de dados. 

E dentro dessa etapa podemos englobar: 

a) entrevista e diagnóstico 

b) entrevista e exame físico  

c) entrevista e evolução 
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d) entrevista e prognóstico 

 

QUESTÃO 20 

A prescrição de enfermagem é/são: 

a) A relação de medicamentos que o paciente 

deverá receber. 

b) O conjunto de cuidados e consultas, 

realizadas por todos os profissionais de saúde, 

durante o período em que o paciente 

permanecer na instituição. 

c)O conjunto de cuidados de enfermagem 

(intervenções, atividades e ações) 

planejados e implementados num 

determinado período de tempo, em função 

dos diagnósticos e problemas colaborativos 

de enfermagem. 

d) Condições identificadas por outros 

profissionais da saúde que geram cuidados 

de enfermagem (ações): cirurgias, exames, 

medicamentos. 

 

QUESTÃO 21 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à 

reorganização da atenção básica no País, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e 

gestores estaduais e municipais como estratégia 

de expansão, qualificação e consolidação da 

atenção básica por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com 

maior potencial de aprofundar os princípios, 

diretrizes e fundamentos da atenção básica, de 

ampliar a resolutividade e impacto na situação 

de saúde das pessoas e coletividades, além de 

propiciar uma importante relação custo-

efetividade. Um ponto importante é o 

estabelecimento de uma equipe 

multiprofissional (equipe de Saúde da Família – 

ESF) composta por, no mínimo:  

a) (II) médico generalista, ou especialista em 

Saúde da Família, ou médico de Família e 

Comunidade; (I) enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar 

ou técnico de enfermagem; e (IX) agentes 

comunitários de saúde. Podem ser 

acrescentados a essa composição os 

profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-

dentista generalista ou especialista em Saúde 

da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal. 

b) (I) médico generalista, ou especialista em 

Saúde da Família, ou médico de Família e 

Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar 

ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes 

comunitários de saúde. Podem ser 

acrescentados a essa composição os 

profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-

dentista generalista ou especialista em Saúde 

da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal. 

c) (IV) médico generalista, ou especialista em 

Saúde da Família, ou médico de Família e 

Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar 

ou técnico de enfermagem; e (IX) agentes 

comunitários de saúde. Podem ser 

acrescentados a essa composição os 

profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-

dentista generalista ou especialista em Saúde 

da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal. 

d) (I) médico generalista, ou especialista em 

Saúde da Família, ou médico de Família e 

Comunidade; (I) enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar 

ou técnico de enfermagem; e (III) agentes 

comunitários de saúde. Podem ser 

acrescentados a essa composição os 

profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-

dentista generalista ou especialista em Saúde 

da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal. 

 

QUESTÃO 22 

Ao nascer  quais vacinas o recém nascido deve 

receber: 

a) BCG e hepatite B 

b) DPT e hepatite C 

c) Sarampo e hepatite B 

d) BCG e rotavírus   

 

QUESTÃO 23 

A primeira dose da Vacina de Sarampo 

Caxumba e Rubéola deve ser administrada 

quando a criança tiver: 

a) 2 anos 

b) 6 meses 

c) 1 ano 

d) 9 meses 
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QUESTÃO 24 

Quando ocorre a infecção pelo vírus causador 

da aids, o sistema imunológico começa a ser 

atacado. E é na primeira fase, chamada 

de__________________, que ocorre a incubação 

do HIV - tempo da exposição ao vírus até o 

surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse 

período varia de 3 a 6 semanas. E o organismo 

leva de __________após a infecção para produzir 

anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são 

muito parecidos com os de uma gripe, como 

febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos 

passa despercebido. Assinale a alternativa que 

preenche corretamente as lacunas: 

a) infecção aguda/30 a 60 dias. 

b) infecção generalizada/ 20 a 30 dias. 

c) infecção crônica/ 30 a 40 dias. 

d) infecção aguda/ 10 a 15 dias. 

 

QUESTÃO 25 

Quanto às formas de contágio, as hepatites 

virais podem ser classificadas em dois grupos: 

fecal-oral e sanguínea. Assinale a alternativa 

correta: 

a) fecal-oral (vírus A e C): a contaminação 

depende de condições de saneamento 

básico e água, além de higiene pessoal e dos 

alimentos. 

b) sanguínea (vírus B, C e D):, a transmissão 

pode ocorrer pelo sexo desprotegido; ao 

compartilhar seringas, agulhas, lâminas de 

barbear, alicates de unha ou outros objetos 

que furam ou cortam; ou de mãe para filho 

durante a gravidez, o parto e a 

amamentação. 

c) fecal-oral (vírus A e B): a contaminação 

depende de condições de saneamento 

básico e água, além de higiene pessoal e dos 

alimentos. 

d) sanguínea (vírus A, C e D):, a transmissão 

pode ocorrer pelo sexo desprotegido; ao 

compartilhar seringas, agulhas, lâminas de 

barbear, alicates de unha ou outros objetos 

que furam ou cortam; ou de mãe para filho 

durante a gravidez, o parto e a 

amamentação. 

 

QUESTÃO 26 

Que período de tempo é necessário esperar 

para se fazer a identificação de um possível 

caso de sífilis? 

a) Os primeiros sintomas da sífilis são pequenas 

manchas  nos órgãos sexuais e caroços nas 

virilhas, que surgem entre  2 e 3 dias após o 

sexo desprotegido com pessoa infectada. A 

ferida e as ínguas não doem, não coçam, 

não ardem e não apresentam pus. Mas, 

mesmo sem sintomas, a doença pode ser 

diagnosticada por meio de um exame de 

sangue. 

b) Os primeiros sintomas da sífilis são febre e 

dores nas costas, que surgem entre  3 e 5 dias 

após o sexo desprotegido com pessoa 

infectada. A ferida e as ínguas não doem, 

não coçam, não ardem e não apresentam 

pus. Mas, mesmo sem sintomas, a doença 

pode ser diagnosticada por meio de um 

exame de sangue. 

c) Os primeiros sintomas da sífilis são pequenas 

feridas nos órgãos sexuais e caroços nas 

virilhas, que surgem entre  7 e 20 dias após o 

sexo desprotegido com pessoa infectada. A 

ferida e as ínguas não doem, não coçam, 

não ardem e não apresentam pus. Mas, 

mesmo sem sintomas, a doença pode ser 

diagnosticada por meio de um exame de 

sangue. 

d) Os primeiros sintomas da sífilis são pequenas 

manchas arroxeadas  nos órgãos sexuais e 

caroços nas virilhas, que surgem entre  1 e 2 

dias após o sexo desprotegido com pessoa 

infectada. A ferida e as ínguas não doem, 

não coçam, não ardem e não apresentam 

pus. Mas, mesmo sem sintomas, a doença 

pode ser diagnosticada por meio de um 

exame de sangue. 

 

QUESTÃO 27 

Ao ensinar a técnica da pega correta para a 

mãe, o enfermeiro(a), deve dizer: 

a) Tocar os lábios da criança com o mamilo, 

esperar até que a criança abra bem a boca, 

mover a criança rapidamente para o peito e 

certificar-se de que o lábio inferior da criança 

toque bem debaixo do bico, segurando todo 

o corpo da criança e não somente o 

pescoço e os ombros. 

b) Tocar os lábios da criança com o dedo, 

esperar até que a criança abra bem os olhos, 

mover a criança rapidamente para o peito e 

certificar-se de que o lábio superior da 

criança toque bem debaixo do bico, 
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segurando todo o corpo da criança e não 

somente o pescoço e os ombros. 

c) Tocar os lábios da criança com o mamilo, 

esperar até que a criança abra bem os olhos, 

mover a criança lentamente para o peito e 

certificar-se de que o lábio inferior da criança 

toque bem debaixo do bico, segurando 

somente o pescoço e os ombros. 

d) Tocar os lábios da criança com o mamilo, 

esperar até que a criança abra bem os olhos, 

mover a criança rapidamente para o colo e 

certificar-se de que o lábio inferior da criança 

toque bem em cima do bico, segurando  os 

ombros. 

 

QUESTÃO 28 

O que é onfalite: 

a) é a infecção de urina detectada por exames. 

b) é a infecção de um ou ambos os olhos, 

geralmente apresenta secreção purulenta. 

c) é uma infecção bacteriana aguda que 

circunda o anel umbilical. 

d) é a inflamação do ouvido médio. 

 

QUESTÃO 29 

Tem placas esbranquiçadas na boca. Ao 

examinar cuidadosamente a boca verificou-se 

a presença de placas brancas, que cobrem a 

totalidade da língua, lábios e boca e, quando 

retirada, a base fica inflamada e brilhante. É 

classificada como uma infecção localizada e  

requer tratamento em casa. Se a criança estiver 

em aleitamento materno, trata-se também o 

mamilo da mãe. Essa doença é a: 

a) candidíase oral ou monilíase oral. 

b) herpes viral labial. 

c) amigdalite bacteriana. 

d) coqueluche oral. 

 

QUESTÃO 30 

Os primeiros dias após o parto são fundamentais 

para o sucesso da amamentação. É um período 

de intenso aprendizado para a mãe e o bebê. 

Alguns  aspectos devem ser abordados com as 

mães que planejam amamentar os seus filhos. 

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(  ) Importância do aleitamento materno. 

(  )  Desvantagens da introdução precoce de 

qualquer outro alimento, sólido ou líquido 

(incluindo água e chás). 

(  )  Importância do aleitamento materno sob 

horários rígidos. 

( ) Prevenção de problemas relacionados à 

amamentação tais como ingurgitamento 

mamário, traumas/fissuras mamilares, 

mastite, entre outros. 

a) V/V/V/F 

b) V/F/V/F 

c) F/F/V/V 

d) V/V/F/V 

 

QUESTÃO 31 

Toda criança deveria sair da maternidade com 

a primeira consulta agendada em um serviço 

de saúde ou consultório, de preferência na 

primeira semana de vida, segundo 

recomendação do Ministério da Saúde. 

Algumas crianças apresentam, já ao nascer, 

algumas características associadas a um maior 

risco de adoecer e morrer. Cabe aos 

profissionais de saúde: 

a) identificar essas crianças já na maternidade e 

recomendar a priorização do seu 

acompanhamento na atenção básica, 

inclusive com busca ativa. 

b) chamar o médico de plantão para consultar 

essa criança que não precisará de 

acompanhamento depois. 

c) identificar a mãe e contar que seu filho pode 

vir a morrer. 

d) identificar o bairro que essa criança mora e 

realizar visitas domiciliares. 

 

QUESTÃO 32 

Durante a amamentação em relação à maioria 

dos opióides em doses isoladas e/ou ocasionais 

é excretada em pequenas quantidades no leite 

materno. Evitar doses repetidas pela provável 

acumulação na criança, principalmente em 

mães de recém-nascidos, sobretudo os pré-

termo. Evitar drogas opiáceas em mães que 

tiveram recém-nascidos com risco de apneia, 

bradicardia e/ou cianose. Se usadas durante o 

parto, o recém-nascido pode nascer sonolento, 

podendo interferir com o início da 

amamentação. Entre os analgésicos opióides  

assinale o que tem uso compatível com 

amamentação: 

a) xiloxaína 

b) lidocaína  

c) fentanil 
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d) tramadol 

 

QUESTÃO 33 

O método de rastreamento do câncer do colo 

do útero no Brasil é o exame: 

a) exame citopatológico (exame de 

Papanicolaou), que deve ser oferecido às 

mulheres na faixa etária de 5 a 40 anos e que 

já tiveram atividade sexual. 

b) exame patológico (exame de biopsia), que 

deve ser oferecido às mulheres na faixa etária 

de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade 

sexual. 

c) exame citopatológico (exame de sangue), 

que deve ser oferecido às mulheres na faixa 

etária de 20 a 60 anos e que já tiveram 

atividade sexual. 

d) exame citopatológico (exame de 

Papanicolaou), que deve ser oferecido às 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e 

que já tiveram atividade sexual. 

 

QUESTÃO 34 

Caracteriza-se por vômitos contínuos e intensos 

que impedem a alimentação da gestante, 

ocasionando desde a desidratação e oligúria à 

perda de peso e transtornos metabólicos, com 

alcalose (pela perda maior de cloro – 

hipocloremia, perda de potássio e alterações no 

metabolismo das gorduras e dos carboidratos). 

Nos casos graves, pode chegar à insuficiência 

hepática, renal e neurológica. Aspectos 

emocionais e adaptações hormonais são 

apontados como causadores desse transtorno. 

Pode, também, estar associada à gestação 

múltipla, mola hidatiforme, pré-eclâmpsia, 

diabetes e isoimunização Rh. Essa descrição 

trata-se de: 

a) hiperêmese  

b) aborto 

c) convulsão 

d) descolamento de placenta 

 

QUESTÃO 35 

A sintomatologia da neoplasia maligna é muito 

variada e se relaciona com o tumor  primário e 

com as suas complicações locais e distantes. 

Localmente, os sintomas e sinais provocados 

pelo tumor são próprios do órgão ou do sistema 

acometido. Síndromes diversas, como febre de 

origem desconhecida, anorexia, 

emagrecimento, manifestações de substâncias 

biologicamente ativas produzidas pelo tumor, e 

os achados clínicos relacionados com as 

metástases à distância são repercussões 

orgânicas que podem compor o quadro clínico 

do câncer. Entre os problemas gerais do câncer 

estão: 

a) anorexia e emagrecimento 

b) dor e fome 

c) apetite  e depressão 

d) anorexia  e acidose  

 

QUESTÃO 36 

O que é placenta prévia? 

a) Corresponde a um processo patológico da 

segunda gravidez, em que o descolamento 

da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre 

no segmento inferior do útero. As mulheres 

multíparas e com antecedentes de cesáreas 

são consideradas de maior risco. 

b) Corresponde a um processo patológico da 

primeira metade da gravidez, em que a 

implantação da placenta, inteira ou 

parcialmente, ocorre no segmento superior 

do útero. As mulheres multíparas e com 

antecedentes de cesáreas são consideradas 

de maior risco. 

c) Corresponde a um processo patológico da 

segunda metade da gravidez, em que a 

implantação da placenta, inteira ou 

parcialmente, ocorre no segmento inferior do 

útero. As mulheres multíparas e com 

antecedentes de cesáreas são consideradas 

de maior risco. 

d) Corresponde a um processo fisiológico da 

segunda metade da gravidez, em que a 

implantação da placenta, inteira ou 

parcialmente, ocorre no segmento inferior do 

útero. As mulheres multíparas e com 

antecedentes de cesáreas são consideradas 

de maior risco. 

 

QUESTÃO 37 

Envelhecer significa, entre outras coisas, tornar 

visível a passagem do tempo, que é inexorável 

para homens e mulheres. A mulher passa por 

uma fase chamada de   climatério que 

compreende uma fase de transição 

caracterizada por flutuações hormonais que 

podem levar a irregularidades menstruais até 

chegar à amenorreia. Clinicamente, os sinais e 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA -SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01 /2014 
PROVA OBJETIVA -  CARGO –  3.02 – ENFERMEIRO 

 

Concurso Público de Provas e Títulos nº CP - 01/2014 –                                                                           TAPIRATIBA  – SP - IBC - Página 8 

 

sintomas associados a essas mudanças podem 

se manifestar na dependência de diversos 

fatores, desde os níveis hormonais basais 

individuais, à resposta dos receptores, até a 

forma como a mulher vivencia estas mudanças. 

Ao mesmo tempo, a adoção de medidas 

promotoras de qualidade de vida com hábitos 

saudáveis como alimentação equilibrada, 

atividade física adequada, postura pró-ativa 

perante a vida, capacidade de fazer projetos, 

atividades culturais, sociais, profissionais, lúdicas 

e de lazer, são capazes de proporcionar saúde 

e bem-estar a qualquer mulher, em qualquer 

idade. Entre os sintomas vasomotores mais 

conhecido está: 

a) ondas de calor 

b) ondas de frio 

c) dores na perna 

d) irritabilidade 

 

QUESTÃO 38 

O soro é  uma solução que pode ser isotônica, 

hipertônica e hipotônica e tem como 

finalidades: hidratação, alimentação, curativos, 

solvente de medicações (ampolas), compressa 

ocular, compressas diversas, e outros. O soro 

isotônico é: 

a) o que  tem a concentração  igual ou próxima 

a do plasma sanguíneo. 

b) o que tem  a concentração menor do que a 

do plasma sanguíneo. 

c) o que tem  a concentração maior do que a 

do plasma sanguíneo. 

d) o que tem  a composição  diferente da do  

plasma sanguíneo. 

 

QUESTÃO 39 

O Soro fisiológico 0,9% tem quantas gramas de 

cloreto de sódio em 100ml? 

a) 9 gramas de NaCl (cloreto de sódio) 

b) 9,9 gramas de NaCl (cloreto de sódio) 

c) 0,9 gramas de NaCl (cloreto de sódio) 

d) 90 gramas de NaCl (cloreto de sódio) 

 

QUESTÃO 40 

Uma determinada prescrição foi de SF 0,9% 

500ml para correr em  2 horas e 30 minutos. 

Quantas gotas por minuto deverão ser 

administrada para atingir o tempo correto de 

infusão? 

a) 67 gts/min 

b) 74 gts/min 

c) 55 gts/min 

d)  34 gts/min 

 

 




