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QUESTÃO 01 

São objetivos da Programação Anual de Saúde, 

assinale a alternativa que não está correta: 

a) Integrar o processo geral de planejamento das 

duas esferas de governo de forma ascendente, 

coerente com os respectivos planos municipal, 

estadual e nacional de saúde, para os quatro 

anos de gestão. 

b) Consolidar o papel do gestor na coordenação 

da política de saúde. Viabilizar a regulação, o 

controle e a avaliação do sistema de saúde. 

c) Definir a macro-alocação dos recursos do SUS 

para o financiamento do sistema. Promover a 

integração dos sistemas municipais de saúde. 

d) Explicitar o pacto de gestão e o comando 

único em cada esfera de governo.  

 

QUESTÃO 02 

Dentre os objetivos específicos do Sistema de 

Planejamento do SUS, assinale a alternativa 

correta: 

a) Formular propostas e pactuar diretrizes gerais 

para o processo de planejamento no âmbito do 

SUS e aperfeiçoamento momentâneo. 

b) Propor metodologias e modelos de 

instrumentos básicos do processo de 

planejamento, englobando o monitoramento e a 

avaliação, que traduzam as diretrizes do CRAS, 

com capacidade de adaptação às 

particularidades de cada esfera administrativa. 

c) Apoiar a implementação de instrumentos 

permanentes de planejamento para as três 

esferas de gestão do SUS, que sirvam de 

parâmetro mínimo para o processo de 

monitoramento, avaliação e regulação do SUS. 

d) Apoiar a implementação de processo 

permanente e sistemático de planejamento na 

esfera primária de gestão do SUS, neste 

compreendido o planejamento propriamente 

dito, o monitoramento e a avaliação. 

 

QUESTÃO 03 

O Sistema de Planejamento do SUS – Planeja SUS – 

observa cinco pontos prioritários de pactuação 

para o planejamento do SUS, exceto: 

a) A adoção das necessidades de saúde da 

população como critério para o processo de 

planejamento no âmbito do SUS. 

b) A integração dos instrumentos de 

planejamento, tanto no contexto de cada esfera 

de gestão, quanto do SUS como um todo. 

c) A cooperação entre as duas esferas de gestão 

para o fortalecimento e a igualdade do processo 

de planejamento no SUS. 

d) A institucionalização e o fortalecimento do 

PlanejaSUS, com adoção do processo de 

planejamento, neste incluído o 

monitoramento e a avaliação, como 

instrumento estratégico de gestão do SUS. 

 

QUESTÃO 04 

Leia as afirmações e assinale a alternativa 

correta de acordo com a Portaria CVS-

12/99: 

I - Os procedimentos inerentes às práticas 

de tatuagem e de piercing incluem-se no 

grupo de práticas, atividades ou saberes 

populares de interesse à saúde, que, 

passarão a ser denominados 

procedimentos com caráter de 

embelezamento. 

II – Os livros de acidentes devem conter as 

anotações referentes aos acidentes 

ocorridos tanto do cliente quanto pelo 

executor dos procedimentos. 

III - Não poderá ser aplicada tatuagem 

em área cartilaginosa, tais como: nariz, 

orelhas, dentre outras. 

a) I – verdadeira, II – falsa, III – verdadeira 

b) I – falsa, II – verdadeira,III – falsa 

c) I – verdadeira,II – falsa, III – falsa 

d) I- verdadeira, II – verdadeira, III – 

verdadeira 
 

QUESTÃO 05 

A responsabilidade do Ministério da Saúde 

sobre a política de alta complexidade/custo 

se traduz nas seguintes atribuições: 

I - Definição de normas nacionais. Controle do 

cadastro nacional de prestadores de serviços.  

II - Vistoria de serviços, quando lhe couber, de 

acordo com as normas de cadastramento 

estabelecidas pelo próprio Ministério da 

Saúde;  

III - Definição de incorporação dos 

procedimentos a serem ofertados à 

população pelo SUS. Definição do elenco de 

procedimentos de alta complexidade. 

Estabelecimento de estratégias que 

possibilitem o acesso mais equânime 

diminuindo as diferenças regionais na 

alocação dos serviços. 

IV - Definição de mecanismos de garantia de 

acesso para as referências interestaduais, 

através da Central Nacional de Regulação 

para Procedimentos de Alta Complexidade. 

V - Formulação de mecanismos voltados à 

decadência da qualidade dos serviços 

prestados. Financiamento das ações. 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II e III apenas 
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b) II, III e IV apenas 

c) II, III, IV e V apenas 

d) I,II,III e IV apenas 

 

QUESTÃO 06 

O Plano Diretor de Regionalização – PDR deverá 

ser elaborado na perspectiva de garantir dentre 

outros, o acesso dos cidadãos o mais próximo 

possível de sua residência, a um conjunto de 

ações e serviços vinculados às seguintes 

responsabilidades mínimas, exceto: 

a) Assistência exclusiva ao pré-natal e parto. 

b) Suprimento/dispensação dos medicamentos 

da Farmácia Básica. 

c) Acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. Cobertura universal do 

esquema preconizado pelo Programa Nacional 

de Imunizações, para todas as faixas etárias. 

d) Ações de promoção da saúde e prevenção 

de doenças. Atendimento de afecções agudas 

de maior incidência. Acompanhamento de 

pessoas com doenças crônicas de alta 

prevalência. 

 

QUESTÃO 07 

Sobre o Sistema Único de Saúde é incorreto 

afirmar: 

a) A Constituição de 1988 garante a todos os 

brasileiros o direito à saúde. 

b) Nenhum hospital público ou conveniado ao 

SUS pode negar atendimento a uma pessoa, seja 

ela de qualquer classe social, cor, idade, religião 

ou lugar do país. 

c) O acesso às ações e serviços de saúde pública 

(mesmo em hospitais particulares prestadores de 

serviços contratados pelo SUS) é totalmente 

gratuito. 

d) O paciente (ou seu representante legal) tem 

direito a consentir ou recusar procedimentos, 

diagnósticos ou terapêuticos, mesmo em casos 

de iminente risco de morte, devendo o mesmo 

assumir um termo de responsabilidade. 

 

QUESTÃO 08 

No âmbito da Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa no SUS, assinale a 

alternativa que se refere às Atribuições e 

Responsabilidades dos Gestores Municipais: 

a) Desenvolver processo de monitoramento e 

avaliação, abrangendo uma área específica da 

SMS. 

b) Desenvolver ações educativas que possam 

interferir no processo saúde-doença da 

população e na melhoria da qualidade de vida. 

c) Apoiar a realização de pesquisa na área de 

gestão estratégica e participativa. 

d) Assumir responsabilidade pela 

coordenação e execução das atividades de 

educação e comunicação, no âmbito local. 

 

QUESTÃO 09 

São ações a serem desenvolvidas no âmbito 

da Política Nacional de Gestão Estratégica e 

Participativa no SUS, exceto: 

a) Implementação da Política de Promoção 

da Saúde com a promoção da equidade em 

Saúde de Populações em Condições de 

Vulnerabilidade e Inequidade. 

b) Brasil Quilombola. 

c) Aprimoramento das Instâncias e Processos 

de Participação Social no SUS. 

d) Atribuições e Responsabilidades do Gestor 

Federal. 

 

QUESTÃO 10 

A estratégia de Saúde da Família visa à 

reorganização da Atenção Básica no País, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção 

Básica, a estratégia Saúde da Família segue 

alguns princípios próprios. Assinale a 

alternativa correta: 

a) ter caráter substitutivo em relação à rede 

de Atenção Básica tradicional nos territórios 

em que as Equipes Saúde da Família atuam. 

b) atuar no território, realizando 

cadastramento domiciliar, diagnóstico 

situacional, ações dirigidas aos problemas de 

saúde de maneira pactuada com a 

comunidade onde atua, buscando o cuidado 

descalteloso dos indivíduos e das famílias ao 

longo do tempo, mantendo sempre postura 

pró-ativa frente aos problemas de 

saúde/doença da população. 

c) Atenuar as atividades de acordo com o 

planejamento e a programação realizados 

com base no diagnóstico situacional e tendo 

como foco a família e a comunidade. 

d) buscar a segregação com instituições e 

organizações sociais, em especial em sua 

área de abrangência, para o 

desenvolvimento de parcerias. 

 

QUESTÃO 11 

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações 

concretas e articuladas pelas três instâncias 

federativas no sentido de reforçar o SUS como 

política de Estado mais do que política de 

governos; e de defender, vigorosamente, os 

princípios basilares dessa política pública, 

inscritos na Constituição Federal. As 

prioridades do Pacto em Defesa do SUS são: 
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I - Implementar um projeto permanente de 

mobilização social com a finalidade de: mostrar a 

saúde como direito de cidadania e o SUS como 

sistema público universal garantidor desses 

direitos, alcançar, no curto prazo, a 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, 

pelo Congresso Nacional, garantir, no longo 

prazo, o incremento dos recursos orçamentários e 

financeiros para a saúde, aprovar o orçamento 

do SUS, composto pelos orçamentos das três 

esferas de gestão, explicitando o compromisso 

de cada uma delas. 

II - Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos 

usuários do SUS 

III- Definir de forma inequívoca a responsabilidade 

sanitária de cada instância gestora do SUS: 

federal, estadual e municipal, superando o atual 

processo de habilitação. 

IV - Estabelecer as diretrizes para a gestão do sus, 

com ênfase na descentralização; regionalização; 

financiamento; programação pactuada e 

integrada; regulação; participação e controle 

social; planejamento; gestão do trabalho e 

educação na saúde. 

Estão corretas: 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I, II, III estão corretas. 

c) Apenas II está correta. 

d) Apenas II e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 12 

A Atenção Básica tem como fundamentos, 

assinale a alternativa que não está correta:  

a) Possibilitar o acesso universal e contínuo 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Realizar avaliação e acompanhamento 

sistemático dos resultados alcançados, como 

parte do processo de planejamento e 

programação, inibindo a participação 

popular e o controle social. 

 

QUESTÃO 13 

Com a implementação da Política Nacional 

de Humanização (PNH), trabalhou-se para 

consolidar quatro marcas específicas, assinale 

a alternativa que não está correta: 

a) Reduzir as filas e o tempo de espera com 

ampliação do acesso e atendimento 

acolhedor e resolutivo baseados em critérios 

de risco. 

b) Todo usuário do SUS saberá quem são os 

profissionais que cuidam de sua saúde e os 

serviços de saúde se responsabilizarão por sua 

referência territorial. 

c) As unidades de saúde garantirão as 

informações ao servidor, o acompanhamento 

de pessoas de sua rede social (de livre 

escolha) e os direitos do código dos usuários 

do SUS. 

d) As unidades de saúde garantirão gestão 

participativa aos seus trabalhadores e usuários 

assim como educação permanente aos 

trabalhadores. 

 

QUESTÃO 14 

Dentre os princípios norteadores da política de 

humanização, assinale a alternativa errada:  

a) Valorização da dimensão subjetiva e social 

em todas as práticas de atenção e gestão no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os 

direitos do cidadão, destacando-se o respeito 

às questões de gênero, etnia, raça, 

orientação sexual e às populações específicas 

(índios, quilombolas, ribeirinhos, assentados, 

etc.); 

b) Extenuação do trabalho em equipe 

multiprofissional, abatendo a transversalidade 

e a grupalidade; 

c) Apoio à construção de redes cooperativas, 

solidárias e comprometidas com a produção 

de saúde e com a produção de sujeitos; 

d) Construção de autonomia e protagonismo 

dos sujeitos e coletivos implicados na rede do 

SUS; 
 

QUESTÃO 15 

São doenças de notificação compulsória. 

Assinale a alternativa que está incorreta: 

a) Botulismo 

b) Carbúnculo ou Antraz III 

c) Cólera 

d) Escabiose 
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QUESTÃO 16 

São atribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, em seu âmbito 

administrativo, exceto: 

a) Elaboração de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade e 

parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 

b) Elaboração de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade para 

promoção da saúde do trabalhador. 

c) Participação de formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico e 

colaboração na proteção e recuperação do 

meio ambiente. 

d) Elaboração do plano de saúde, com 

atualizações a cada 5 anos. 

 

QUESTÃO 17 

A articulação das políticas e programas, a cargo 

das comissões intersetoriais, abrangerá, em 

especial, as seguintes atividades: 

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento; 

III - vigilância sanitária; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; 

VI - saúde do trabalhador. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I,II,IV e V 

b) Apenas III, IV, V e VI 

c) Apenas I, IV, V VI 

d) Apenas II, III, IV e V 

 

QUESTÃO 18 

Entre os objetivos do SUS assinale a alternativa 

correta: 

a) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A participação da iniciativa privada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

c)  Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

d) descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 

 

QUESTÃO 19 

As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 

obedecendo entre outros o seguinte princípio. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Preservação da autonomia das pessoas da 

defesa de sua integridade moral. 

b) Participação da comunidade quando 

solicitada. 

c) Direito á informação às pessoas assistidas, 

sobre sua saúde. 

d) Universalidade de acesso aos serviços de 

saúde e educativos em todos os níveis. 

 

QUESTÃO 20 

A lei Federal 8080 que dispõe sobre as 

condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, 

entrou em vigor na data de: 

a) 19 de setembro de 1990 

b) 19 de agosto de 1990 

c) 07 de setembro de 1990 

d) 12 de outubro de 1990 

 

QUESTÃO 21 

Determinação dos resultados que se espera 

alcançar; e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às 

respostas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo 

saúde e doença, identificadas na etapa de 

Diagnóstico de Enfermagem. Essa afirmação 

refere-se a que etapa da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem? 

a) diagnóstico de enfermagem 

b) implementação 

c) avaliação 

d) planejamento de enfermagem 

 

QUESTÃO 22 

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. Conhecer e aplicar 

adequadamente os fundamentos da 

aritmética e da matemática auxilia o 

profissional de saúde na prevenção de erros 

relacionados ao preparo, a dosagem e ou à 

administração de medicamentos.  No Frasco-

ampola de Amplicilina de 500 mg, diluído em 

4 ml de solvente, em quantos ml, teremos 

300mg? 

a) 2,4 ml 

b) 4,4 ml 

c) 1,4 ml 

d) 2,8 ml 
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QUESTÃO 23 

A taxa de transmissão do HIV de mãe para filho 

durante a gravidez, sem qualquer tratamento, 

pode ser de 20%. Mas em situações em que a 

grávida segue todas as recomendações 

médicas, a possibilidade de infecção do bebê 

reduz para níveis menores que 1%. As 

recomendações médicas são:  

a) o uso de remédios antibióticos combinados na 

grávida, o parto cesáreo e a não amamentação. 

b) o uso de remédios antirretrovirais combinados 

na grávida e no recém-nascido, o parto cesáreo 

e a não amamentação. 

c) o uso de remédios antirretrovirais combinados 

na grávida e no recém-nascido, o parto cesáreo 

e a amamentação. 

d) o uso de remédios antirretrovirais combinados 

na grávida e no recém-nascido, o parto normal e 

a não amamentação. 

 

QUESTÃO 24 

A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV), já 

tendo sido chamada de “hepatite não A não B”. 

O vírus C, assim como o vírus causador da 

hepatite B, está presente no sangue. Entre as 

causas de transmissão estão: 

I- Transfusão de sangue; 

II- Compartilhamento de material para uso de 

drogas (seringas, agulhas, cachimbos, entre 

outros), higiene pessoal (lâminas de barbear e 

depilar, escovas de dente, alicates de unha ou 

outros objetos que furam ou cortam) ou para 

confecção de tatuagem e colocação de 

piercings; 

III- Do filho infectado para a mãe durante a 

gravidez; 

Assinale a alternativa, correte em relação as 

afirmações sobre HCV: 

a) I e II estão corretas 

b) I e III estão corretas 

c) II e III estão corretas 

d) I, II e III estão corretas 

 

QUESTÃO 25 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 

consideradas como um dos problemas de saúde 

pública mais comuns em todo o mundo. Em 

ambos os sexos, tornam o organismo mais 

vulnerável a outras doenças, inclusive a Aids, 

além de terem relação com a mortalidade 

materna e infantil. No Brasil, as estimativas da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

infecções de transmissão sexual na população 

sexualmente ativa, a cada ano, para  HPV são 

685.400 casos. A infecção pelo HPV normalmente 

causa verrugas de tamanhos variáveis. No 

homem, é mais comum na cabeça do pênis 

(glande) e na região do ânus. Na mulher, os 

sintomas mais comuns surgem na vagina, 

vulva, região do ânus e colo do útero. As 

lesões também podem aparecer: 

a) na boca e na garganta 

b) na pele do pescoço 

c) nas mãos 

d) na boca e nos olhos 

 

QUESTÃO 26 

Foram desenvolvidas duas vacinas contra os 

tipos de HPV mais presentes no câncer de 

colo do útero. Essa vacina, na verdade, 

previne contra a infecção por HPV. Mas o real 

impacto da vacinação contra o câncer de 

colo de útero só poderá ser observado após 

décadas. Uma dessas vacinas é 

quadrivalente, ou seja, previne contra quatro 

tipos de HPV: o 16 e 18, presentes em 70% dos 

casos de câncer de colo do útero, e o 6 e 11, 

presentes em 90% dos casos de verrugas 

genitais. A outra é bivalente, específica para 

os subtipos de HPV 16 e 18. 

A vacina funciona: 

a) estimulando a produção de antígenos para 

o HPV. A proteção contra a infecção vai 

depender da quantidade de anticorpos 

produzidos pelo indivíduo não vacinado, a 

presença destes anticorpos no local da 

infecção e a sua persistência durante um 

longo período de tempo. 

b) inibindo a produção de anticorpos 

específicos para cada tipo de HPV. A 

proteção contra a infecção vai depender da 

quantidade de antígenos produzidos pelo 

indivíduo vacinado, a presença destes 

anticorpos no local da infecção e a sua 

persistência durante um longo período de 

tempo. 

c) estimulando a produção de anticorpos 

específicos para cada tipo de HPV. A 

proteção contra a infecção vai depender da 

quantidade de anticorpos produzidos pelo 

indivíduo vacinado, a presença destes 

anticorpos no local da infecção e a sua 

persistência durante um longo período de 

tempo. 

d) inibindo a proliferação de anticorpos 

específicos para cada tipo de HPV. A 

proteção contra a infecção não vai 

depender da quantidade de anticorpos 

produzidos pelo indivíduo vacinado, a 

presença destes anticorpos no local da 

infecção e a sua persistência durante um 

longo período de tempo. 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/condiloma-acuminado-hpv
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QUESTÃO 27 

É uma infecção causada pela 

bactéria Klebsiellagranulomatis, que afeta a pele 

e mucosas das regiões da genitália, da virilha e 

do ânus. Causa úlceras e destrói a pele 

infectada. É mais frequente no Norte do Brasil e 

em pessoas com baixo nível socioeconômico e 

higiênico.  Essa afirmação descreve uma 

infecção chamada de: 

a) Donovanose 

b) Cancro mole 

c) Condiloma Acuminado  

d) DIP – doença inflamatória pélvica 

 

QUESTÃO 28 

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. Quando fala-se de 

SF 0,9% tem-se _____ em _____. Assinale a 

alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 

a) 0,9g em 1000ml 

b) 0,9g em 100ml 

c) 9g em 1000ml 

d) 9g em 100ml 

 

QUESTÃO 29 

O sistema métrico decimal e de tempo utilizado 

em hospitais tem como unidades básicas o 

metro, o litro, o grama e o segundo. Na 

enfermagem usam-se rotineiramente as unidades 

de medidas litro e grama divididas por 1000. 

Assinale a alternativa correta: 

a) 1 l = 100 mililitros  

b) 1 g = 100 miligramas  

c) 0.2g = 2000 miligramas 

d) 3.2l = 3200 mililitros  

 

QUESTÃO 30 

O paciente pode e deve contribuir para a 

qualidade dos cuidados à sua saúde, fornecendo 

informações importantes a respeito de si mesmo e 

interagindo com os profissionais da saúde. Ele 

deve ser estimulado a participar da assistência 

prestada e encorajado a fazer questionamentos, 

uma vez que é ele quem tem o conhecimento de 

seu histórico de saúde, da progressão de sua 

doença e dos sintomas e experiências com os 

tratamentos aos quais já foi submetido. Além 

disso, desenvolver um ambiente que proporcione 

cuidados centrados no paciente, tornando-o, 

bem como seus familiares, agentes ativos na 

busca de sua segurança, promove interesse, 

motivação e satisfação com o cuidado prestado, 

aspectos que possibilitam ter um bom 

resultado nas condições de saúde. São 

medidas sugeridas para envolver o paciente 

no seu tratamento: 

a) Estimule apenas o paciente a participar das 

decisões do cuidado, deixe a família de fora 

desse trabalho, isso ajudará muito na 

aceitação do paciente ao tratamento. 

b) Identifique características específicas 

quanto à maturidade, condições clínicas e 

legais que possibilitam assumir suas 

responsabilidades, como pacientes 

pediátricos, psiquiátricos, anestesiados, em 

tratamento intensivo ou emergencial. 

c) Propicie o fortalecimento do vínculo do 

paciente e família com a equipe, pois estes 

fornecem informações sobre os sintomas, a 

história e o tratamento. 

d) Utilize meios adequados e linguagem 

compreensível para disponibilizar as 

informações aos diferentes grupos de pessoas. 

 

QUESTÃO 31 

A comunicação é um processo recíproco, 

uma força dinâmica capaz de interferir nas 

relações, facilitar e promover o 

desenvolvimento e o amadurecimento das 

pessoas e influenciar comportamentos. 

Existem diversas formas de comunicação, 

como verbal, não verbal, escrita, telefônica, 

eletrônica, entre outras, sendo fundamental 

que ocorra de forma adequada permitindo o 

entendimento entre as pessoas. O paciente 

recebe cuidados de diversos profissionais e em 

diferentes locais, o que torna imprescindível a 

comunicação eficaz entre os envolvidos no 

processo. Assinale V para afirmações 

Verdadeiras e F para Falsas: 

(  ) Na passagem de plantão, transmita 

informações sobre o paciente em ambiente 

tranquilo, livre de interrupções e com tempo 

disponível para esclarecer as dúvidas do outro 

profissional. 

(  ) No registro em prontuário, faça uso apenas 

de abreviaturas e siglas padronizadas, 

observando as que não devem ser utilizadas. 

(  ) A gravidade do paciente e a 

complexidade dos cuidados favorecem a 

ocorrência de erros de omissão ou de 

distorção da comunicação entre os 

profissionais, comprometendo, assim, a 

segurança do paciente, esse é um ponto de 

atenção. 

(  ) O paciente não tem o direito de conhecer 

os registros realizados em seu prontuário 

clínico. 

a) V / V / F / F 
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b) V/ V /V / F 

c) F / V / F /V 

d) V / V / V / V 

 

QUESTÃO 32 

A solução de cloridrato de midazolam e soro 

glicosado 5% havia sido instalada há 30 horas. 

Soluções de infusão contínua devem ser trocadas 

a cada 24 horas. Esse é um exemplo de erro: 

a) Erro de preparo 

b) Erro de administração 

c) Erro com medicamentos deteriorados 

d) Erro de dispensação  
 

QUESTÃO 33 

Cabe ao profissional de enfermagem coletar e 

registrar dados da forma mais detalhada possível 

no prontuário do paciente. Esses dados são 

necessários para o planejamento e a execução 

dos serviços de assistência de enfermagem, no 

tratamento da DENGUE. Estão entre ações de 

enfermagem no atendimento ao caso suspeito 

de dengue, EXCETO: 

a) No histórico de enfermagem, deve ser 

questionada a data inicial dos sintomas. 

b) A prova do laço deverá ser realizada 

obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de 

dengue durante o exame físico. 

c) No histórico de epidemiologia, deve ser 

questionado sobre história de deslocamento nos 

últimos 15 dias para área de transmissão de 

dengue. 

d) No segmento neurológico: pesquisar cefaléia, 

convulsão, ascite, timpanismo, sonolência, delírio, 

insônia, inquietação, irritabilidade e depressão. 

 

QUESTÃO 34 

Os dados de anamnese e exame físico serão 

utilizados para estadiar os casos de DENGUE e  

para orientar as medidas terapêuticas cabíveis. É 

importante e correto afirmar: 

a) a dengue é uma doença hemodinâmica e o 

paciente pode evoluir de um estágio a outro 

vagarosamente. 

b) Os sinais de alarme e o agravamento do 

quadro clínico costumam ocorrer na fase de 

remissão da febre (entre o 6º e 9º dia da 

doença). 

c) Apesar de ser uma doença que pode evoluir 

gravemente, seu tratamento, quando oportuno, 

é relativamente simples e barato, sendo 

necessário acompanhamento atento das 

manifestações clínicas, sinais vitais e sinais de 

gravidade da doença. 

d) Os antiinflamatórios não-hormonais 

(Cetoprofeno, Ibuprofeno, Diclofenaco, 

Nimesulida e outros) e as drogas com 

potencial hemorrágico não devem ser 

utilizados. 

 

QUESTÃO 35 

É muito frequente o uso de medicamentos e 

outras substâncias por mulheres que estão 

amamentando. A maioria é compatível com 

a amamentação; poucos são os fármacos 

formalmente contraindicados e alguns 

requerem cautela ao serem prescritos durante 

a amamentação, devido aos riscos de efeitos 

adversos nos lactentes e/ou na lactação. No 

entanto, com frequência os profissionais de 

saúde recomendam a interrupção do 

aleitamento materno quando as mães são 

medicadas, muitas vezes porque 

desconhecem o grau de segurança do uso 

das diversas drogas (também referidas como 

medicamentos ou fármacos) durante o 

período de lactação. Por isso, cabe ao 

profissional de saúde, antes de tomar 

qualquer decisão, buscar informações 

atualizadas para avaliar adequadamente os 

riscos e os benefícios do uso de uma 

determinada droga em uma mulher que está 

amamentando. A maior parte dos diuréticos é 

ácido fraco, pouco excretado para o leite 

materno. Seu uso prolongado e em doses 

elevadas, especialmente os diuréticos de 

alça, pode teoricamente reduzir a produção 

de leite. Entre os diuréticos, assinale o que tem 

o uso compatível com a amamentação: 

a) Espironolactona 

b) Triantereno 

c) Clortalidona 

d) Furazolidona 

 

QUESTÃO 36 

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, envolvendo 

intervenções na promoção da saúde, na 

prevenção, no tratamento, na reabilitação e 

nos cuidados paliativos. É INCORRETO afirmar 

sobre a atuação do enfermeiro como parte 

dessa equipe: 

a) Realizar consulta de enfermagem e a 

coleta do exame citopatológico, de acordo 

com a faixa etária e quadro clínico da 

usuária. 

b) Realizar consulta de enfermagem e o 

exame clínico das mamas, de acordo com a 

faixa etária e quadro clínico da usuária. 
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c) Participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento da 

unidade básica de saúde. 

d) Prescrever tratamento para outras doenças 

detectadas, como Doença Sexualmente 

Transmissível (DST), na oportunidade do 

rastreamento. 

QUESTÃO 37 

Cabe à equipe de saúde, ao entrar em contato 

com uma mulher gestante, na unidade de saúde 

ou na comunidade, buscar compreender os 

múltiplos significados da gestação para aquela 

mulher e sua família, notadamente se ela for 

adolescente. Durante o pré-natal e no 

atendimento após o parto, a mulher, ou a família, 

devem receber informações sobre os seguintes 

temas: 

I- Nutrição: promoção da alimentação saudável  

II- Sintomas comuns na gravidez e orientações 

para as queixas mais frequentes 

III- Orientação e incentivo para o aleitamento 

materno e orientação específica para as 

mulheres que não poderão amamentar 

a) I e II estão incorretas 

b) Apenas III está correta 

c) I, II e III estão corretas 

d) Apenas II está incorreta 

 

QUESTÃO 38 

Assinale a alternativa correta em relação a 

produção de leite materno: 

a) O leite produzido nos ductos é levado até os 

seios lactíferos por uma rede de alvéolos. 

b) Para cada lobo mamário há um seio lactífero, 

com uma saída independente no mamilo. 

c) Na lactogênese fase I, os hormônios mais 

importantes são o progestogênio, responsável 

pela ramificação dos ductos lactíferos, e o 

estrogênio, pela formação dos lóbulos. 

d) Após a “descida do leite”, inicia-se a fase II da 

lactogênese. 

 

QUESTÃO 39 

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer 

de mama é o mais comum entre as mulheres, 

respondendo por 22% dos casos novos a cada 

ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, 

o prognóstico é relativamente bom. São sintomas 

do Câncer de mama: 

a) Podem surgir alterações na pele que recobre a 

mama, como abaulamentos ou retrações, 

inclusive no mamilo, ou aspecto semelhante a 

casca de uva.  

b) Secreção no mamilo não é um sinal de alerta. 

c) O sintoma do câncer impalpável é o 

nódulo (caroço) no seio, acompanhado ou 

não de dor mamária.  

d) Podem surgir nódulos palpáveis na axila. 

 

QUESTÃO 40 

É uma doença de desenvolvimento lento que 

pode cursar sem sintomas em fase inicial e 

evoluir para quadros de sangramento vaginal 

intermitente ou após a relação sexual, 

secreção vaginal anormal e dor abdominal 

associada a queixas urinárias ou intestinais nos 

casos mais avançados. Seu exame preventivo 

é a principal estratégia para detectar lesões 

precursoras e fazer o diagnóstico da doença. 

O exame pode ser feito em postos ou 

unidades de saúde da rede pública que 

tenham profissionais capacitados. O exame 

preventivo é indolor, simples e rápido. As 

células colhidas são colocadas numa lâmina 

para análise em laboratório especializado em 

citopatologia. Essas afirmações referem-se a: 

a) câncer de colo do útero 

b) câncer de mama 

c) câncer de estômago 

d) câncer de pele 

 

 




