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QUESTÃO 01 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com a Constituição Federal de 1988. 

I – Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público. 

II -A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

III – É permitida a destinação de recursos públicos 

para auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) Somente a alternativa III está correta. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 02 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com as competências do sistema único de 

saúde. 

I- Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano. 

II- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

III- Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica. 

IV-  As ações de saúde do trabalhador não se 

aplicam ao sistema único de saúde. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e IV estão corretas. 

c) As alternativas I, II e III estão corretas. 

d) As alternativas II, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao 

sistema único de saúde. 

a) O sistema único de saúde é constituído pelo 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 

e municipais, da Administração direta e indireta e 

das fundações mantidas pelo Poder Público. 

b) Não é compreendida a participação da iniciativa 

privada no sistema único de saúde. 

c) O sistema único de saúde tem como uma de suas 

atribuições a participação no controle e na 

fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos. 

d) O sistema único de saúde tem como atribuição a 

execução de ações: de vigilância sanitária; de 

vigilância epidemiológica; de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

 

QUESTÃO 04 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta 

com relação ao NOAS SUS 01/02. 

I – O processo de regionalização visa 

estabelecer a hierarquização dos serviços de 

saúde e busca de maior equidade. 

II – O processo de regionalização tem como 

objetivo proporcionar o acesso dos cidadãos a 

uma gama de serviços prestados sempre o mais 

próximo possível de sua residência. 

III –No processo de regionalização temos o 

conceito de região de saúde que pode ser 

entendida a partir de uma base territorial de 

planejamento de atenção a saúde que deve 

coincidir com a divisão administrativa do 

estado. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 05 

Leia as alternativas e assinale a alternativa 

correta a partir das diretrizes NOAS SUS 01/02. 

I – A gestão plena da atenção básica 

ampliada tem definidas como áreas de 

atuação estratégica mínimas: o controle da 

tuberculose, a eliminação da hanseníase, o 

controle da hipertensão arterial,  o controle da 

diabetes, a saúde da criança, a saúde da 

mulher e a saúde bucal. 

II -A Atenção de Média Complexidade pode ser 

entendida a partir de um conjunto de ações e 

serviços ambulatoriais e hospitalares que visam a 

atender os principais problemas de saúde da 

população utilizando-se de profissionais 

especializados e  de recursos tecnológicos de 

apoio diagnóstico e terapêutico. 

III - A programação das ações ambulatoriais de 

média complexidade deve compreender: 

identificação das necessidades de saúde de sua 

população, definição de prioridades, aplicação 

de parâmetros físicos e financeiros definidos nos 

estados para os diferentes grupos de ações 

assistenciais. 

IV – Quando as ações de media complexidade 

estiverem dispersas por vários municípios, 

admite-se que um mesmo município escolha 

somente um outro município, tido como polo , 

para encaminhamento das referências. 

a) As alternativas I e IV estão corretas. 

b)  As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 06 

Leia as afirmações e assinale a alternativa 

correta com base na Portaria nº 399/2006. 

I – O pacto pela vida compreende um conjunto 

de compromissos sanitários baseados em uma 

análise da saúde do país. 
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II – Dentre as prioridades do Pacto pela Vida 

estabelecidas em 2006 temos: câncer de colo do 

útero e mama, diabetes mellitus, hanseníase e saúde 

da criança. 

III – O pacto pela vida também prioriza a promoção 

a saúde com ênfase na adoção de hábitos 

saudáveis por parte da população brasileira, de 

forma a internalizar a responsabilidade individual da 

prática de atividade física regular, a alimentação 

saudável e o combate ao tabagismo. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e III estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e II estão corretas. 

 

QUESTÃO 07 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta 

com relação a PORTARIA Nº 648/GM/MS de  2006. 

I - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde. 

II – Define-se como uma das áreas estratégicas da 

atenção básica a eliminação da desnutrição infantil. 

III - Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde 

da família em grandes centros urbanos, recomenda-

se o parâmetro de uma UBS para até 30 mil 

habitantes, localizada dentro do território pelo qual 

tem responsabilidade sanitária, garantindo os 

princípios da Atenção Básica. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao 

NOAS SUS 01/02 

I- Os municípios-sede de módulos assistenciais 

deverão dispor de leitos hospitalares, no mínimo, para 

o atendimento básico em Clínica médica;  Clínica 

pediátrica;  Obstetrícia (parto normal). 

II- É requisito para habilitação de municípios a gestão 

plena da atenção básica ampliada,comprovar, 

formalmente, capacidade técnica e administrativa 

para o desempenho das atividades de controle e 

avaliação, através da definição de estrutura física e 

administrativa, recursos humanos, equipamentos e 

mecanismos de comunicação. 

III - Comprovar a capacidade para o 

desenvolvimento de ações de vigilância 

epidemiológica é um requisito para a Sistematização 

do Processo de  Habilitação de Municípios à 

Condição de Gestão Plena do Sistema  Municipal. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 09 

Com base na Portaria º 399/2006, leia as 

afirmações e assinale a alternativa correta. 

I – Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de 

políticas,a participação no co-financiamento, a 

cooperação técnica, a avaliação, a regulação, 

controle e fiscalização, além da mediação de 

conflitos. 

II - As Comissões Intergestores Bipartite são 

instâncias de pactuação e deliberação para a 

realização dos pactos intraestaduais . 

III - A Comissão Intergestore sBipartite e o 

Ministério da Saúde promoverão e apoiarão 

processo de qualificação permanente para as 

Comissões Intergestores Tripartite. 

a) Somente a alternativa I esta correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 10 

Leia as afirmações e assinale a alternativa 

correta de acordo com Lei 8.080 de 19/09/1990. 

I – Regula as ações e serviços de saúde, 

executados isolada ou conjuntamente, em 

caráter permanente ou eventual, por pessoas 

naturais ou jurídicas de direito Público ou 

privado. 

II –No Art. 3º temos a definição dos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde, a 

saber: 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. 

III - A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício, porém isso não exclui o dever 

pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 

a) Somente a alternativa II está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 11 

O principal objetivo da atenção pré-natal e 

puerperal é: 

a) acolher a mulher desde as vigésima semana 

de gestação, assegurando, no fim da gestação, 

o nascimento de uma criança saudável e a 

garantia do bem-estar materno e neonatal. 

b) acolher a mulher desde a hora do parto, 

assegurando, no fim da gestação, o nascimento 

de uma criança saudável e a garantia do bem-

estar materno e neonatal. 
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c) acolher a mulher desde o início da gravidez, 

assegurando, no fim da gestação, o nascimento de 

uma criança saudável e a garantia do bem-estar 

materno e neonatal. 

d) acolher a mulher desde o nascimento da criança, 

assegurando,o nascimento de uma criança saudável 

e a garantia do bem-estar materno e neonatal. 

 

QUESTÃO 12 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como 

também é chamada, ataca as células do nosso 

corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas 

doenças, de um simples resfriado a infecções mais 

graves como tuberculose ou câncer. O próprio 

tratamento dessas doenças fica prejudicado. A aids 

é o estágio mais avançado da doença que ataca o 

sistema: 

a) imunológico 

b) dermatológico 

c) circulatório 

d) linfático  

 

QUESTÃO 13 

O tipo de parto mais indicado para evitar a infecção 

do bebê pelo HIV vai depender, principalmente, do 

estado de saúde da mãe. Para gestantes 

soropositivas com carga viral maior ou igual a 1000 

cópias/ml ou desconhecida após 34 semanas de 

gestação, o mais indicado é: 

a) o parto normal sem indução, após rompimento da 

bolsa. 

b) a cesariana eletiva, aquela realizada antes do 

início do trabalho de parto, sem rompimento da 

bolsa.  

c) a cesariana de urgência, realizada antes das 30º 

semanas de gestação. 

d) o parto normal induzido, após 37º semana de 

gestação. 

 

QUESTÃO 14 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 

transmitidas, principalmente, por contato sexual sem 

o uso de camisinha uma pessoa que esteja 

infectada, e geralmente se manifestam por meio de 

feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. As mais 

conhecidas são gonorreia e sífilis. Algumas DST 

podem não apresentar sintomas, tanto no homem 

quanto na mulher. E isso requer que, se fizerem sexo 

sem camisinha, procurem o serviço de saúde para 

consultas com um profissional de saúde 

periodicamente. Essas doenças quando não 

diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir 

para complicações graves, como infertilidades, 

câncer e até a morte. Relacione os sintomas as DSTs 

prováveis: 

1-Sintomas: Dor na parte baixa da barriga 

(conhecido como baixo ventre ou "pé da barriga") e 

durante a relação sexual. 

2- Sintomas: Corrimento pelo colo do útero e/ou 

vagina (branco, cinza ou amarelado), pode 

causar coceira, dor ao urinar e/ou dor durante a 

relação sexual, cheiro ruim na região. 

3- Sintomas: Verrugas genitais ou “crista de galo” 

(uma ou várias), que são pequenas no início e 

podem crescer rapidamente e se parecer como 

uma couve-flor. 

A- infecção por HPV 

B- Tricomoniase, gonorreia ou clamídia. 

C- Gonorréia, clamídia ou infecção por outras 

bactérias. 

a)1-C/2-B/3-A 

b) 1-A/2-B/3-C 

c) 1-C/2-A/3-B 

d) 1-B/2-C/3-A 

 

QUESTÃO 15 

O exercício que a criança faz para retirar o leite 

da mama é muito importante para o 

desenvolvimento adequado de sua cavidade 

oral, propiciando uma melhor conformação do 

palato duro, o que é fundamental para o 

alinhamento correto dos dentes e uma boa 

oclusão dentária. Quando o palato é 

empurrado para cima, o que ocorre com o uso 

de chupetas e mamadeiras, o assoalho da 

cavidade nasal se eleva, com diminuição do 

tamanho do espaço reservado para a 

passagem do ar, prejudicando a respiração 

nasal. Assim, o desmame precoce pode levar à: 

a) ruptura do desenvolvimento motor-oral 

adequado, podendo prejudicar as funções de 

locomoção, deglutição, respiração e 

articulação dos sons da fala, ocasionar má-

oclusão dentária, respiração bucal e alteração 

motora-oral. 

b) ruptura do desenvolvimento motor-oral 

adequado, podendo prejudicar as funções de 

mastigação, deglutição, respiração e 

articulação dos sons da fala, ocasionar boa 

oclusão dentária, respiração bucal e alteração 

motora-oral. 

c) ruptura do desenvolvimento motor-oral 

adequado, podendo prejudicar as funções de 

mastigação, deglutição, respiração e 

articulação dos sons da fala, ocasionar má-

oclusão dentária, respiração bucal e alteração 

motora-oral. 

d) ruptura do desenvolvimento motor-oral 

adequado, podendo prejudicar as funções de 

mastigação, deglutição, respiração e 

articulação dos sons da fala, ocasionar ruptura 

dentária, respiração nasal e alteração motora-

oral. 

 

QUESTÃO 16 

Sobre o climatério assinale a alternativa correta: 
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a) O climatério é definido pela Organização Mundial 

da Saúde como uma fase patológica, que 

compreende a transição entre o período reprodutivo 

e o não reprodutivo da vida da mulher. 

b) A menopausa é um marco dessa fase, 

correspondendo ao primeiro ciclo menstrual, 

somente reconhecida depois de passados 2 meses 

da sua ocorrência e acontece geralmente em torno 

dos 18 aos 20 anos de idade. 

c) O climatério não é uma doença e sim uma fase 

natural da vida da mulher e muitas passam por ela 

sem queixas ou necessidade de medicamentos. 

d) Os serviços de saúde não precisam adotar 

estratégias que evitem a ocorrência de 

oportunidades perdidas de atenção às mulheres no 

climatério, já que é uma doença. 

 

QUESTÃO 17 

É uma doença exantemática aguda, de etiologia 

viral, que apresenta alta contagiosidade, 

acometendo principalmente crianças. Doença de 

curso benigno, sua importância epidemiológica está 

relacionada ao risco de abortos, natimortos, e 

malformações congênitas, como cardiopatias, 

catarata e surdez. Essa afirmação refere-se a: 

a) Roséola 

b) Caxumba 

c) Catapora 

d) Rubéola 

 

QUESTÃO 18 

Humanização na saúde significa: 

a) a valorização da qualidade técnica e ética do 

cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos 

do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências 

culturais, garantindo respeito às questões de gênero, 

etnia, raça, situação econômica, orientação sexual, 

e a grupos populacionais como indígenas, 

trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos, assentados e 

população em situação de rua. 

b) a desvalorização da qualidade técnica e ética do 

cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos 

do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências 

culturais, garantindo desrespeito às questões de 

gênero, etnia, raça, situação econômica, orientação 

sexual, e a grupos populacionais como indígenas, 

trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos, assentados e 

população em situação de rua. 

c) a valorização da qualidade técnica e ética do 

cuidado, aliada ao não reconhecimento dos direitos 

do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências 

culturais, garantindo o não atendimento às questões 

de gênero, etnia, raça, situação econômica, 

orientação sexual, e a grupos populacionais como 

indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos, 

assentados e população em situação de rua. 

d) a valorização da qualidade técnica, sem ética do 

cuidado, excluindo o reconhecimento dos direitos 

do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências 

culturais, garantindo respeito às questões de 

gênero, etnia, raça, situação econômica, 

orientação sexual, e a grupos populacionais 

como indígenas, trabalhadores, quilombolas, 

ribeirinhos, assentados e população em situação 

de rua. 

 

QUESTÃO 19 

O câncer do colo do útero está associado à 

infecção persistente por subtipos oncogênicos 

do: 

a) vírus HPV 

b) vírus HIV 

c) vírus Hepatite C 

d) Virus Herpes  

 

QUESTÃO 20 

As mulheres devem estar atentas aos fatores de 

risco e consultar regularmente o seu médico, 

principalmente aquelas acima de 50 anos. 

Fatores hormonais, ambientais e genéticos estão 

relacionados com o aparecimento do câncer 

de ovário. Assinale (V) para verdadeiro e (F) 

para falso em relação a essa patologia: 

(  ) História familiar é o fator de risco isolado mais 

importante. Cerca de 10% dos casos 

apresentam componente genético ou familiar. 

(  ) Ter tido câncer de mama, útero ou colorretal 

ou nunca ter engravidado não aumenta o risco 

de ter câncer de ovário. 

(  ) A presença de cistos no ovário, bastante 

comum, não deve ser motivo para pânico. O 

perigo só existe quando eles são maiores que 10 

cm e possuem áreas sólidas e líquidas. 

a) F/F/V 

b) V/V/F 

c) V/F/V 

d) F/V/V 

 

QUESTÃO 21 

A influenza é uma doença respiratória infecciosa 

de origem viral, que pode levar a complicações 

graves e ao óbito, especialmente nos grupos de 

alto risco para as complicações da infecção, 

fazem parte desse grupo: 

a) crianças menores de 5 anos de idade e 

gestantes 

b) adultos com 70 anos ou mais, portadores de 

doenças sexualmente transmissíveis 

c) puérperas de até 75 dias após parto e 

população privada de liberdade 

d) crianças de 10 meses a menores de 7 anos de 

idade 

 

QUESTÃO 22 

Na enfermagem usam-se rotineiramente as 

unidades de medidas litro e grama divididas por 

1000. Assinale a alternativa correta: 

a) 1g = 100 mg 
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b) 20l = 2000 ml  

c) 0.8g = 80 mg 

d) 0.15l = 150 ml 

 

QUESTÃO 23 

Foi prescrito Penicilina Cristalina 4.800.000 UI, na 

unidade tem-se o frasco ampola de 10.000.000UI. 

Como proceder? 

a) Adicionar 4ml de AD  aos 4ml de cristais. Deve-se 

aspirar da solução 4,8ml que corresponde a 

4.800.000UI. 

b) Adicionar 10ml de AD  aos 4ml de cristais. Deve-se 

aspirar da solução 2,8ml que corresponde a 

4.800.000UI. 

c) Adicionar 6ml de AD  aos 4ml de cristais. Deve-se 

aspirar da solução 4,8ml que corresponde a 

4.800.000UI. 

d) Adicionar 6ml de AD  aos 2ml de cristais. Deve-se 

aspirar da solução 8,8ml que corresponde a 

4.800.000UI. 

 

QUESTÃO 24 

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. Assinale a alternativa correta em relação a 

concentração do soro: 

a) Solução Hipertônica: a concentração é menor 

que a do plasma sanguíneo. 

b) Solução Hipotônica: a concentração é menor que 

a do plasma sanguíneo. 

c) Solução Isotônica: a concentração é menor que a 

do plasma sanguíneo. 

d) Solução Hipotônica: a concentração é maior que 

a do plasma sanguíneo. 

 

QUESTÃO 25 

A prescrição médica foi de Tienan 500mg em 100ml 

de SF0,9% para ser administrado em 30 minutos, com 

equipo de microgotas. Quantas microgotas devem 

ser administradas por minuto? 

a) Em 30 minutos deverá correr 200 mgts/min. 

b) Em 10 minutos deverá correr 200 mgts/min. 

c) Em 30 minutos deverá correr 20 mgts/min. 

d) Em 30 minutos deverá correr 67 mgts/min. 

 

QUESTÃO 26 

Erro de medicação é definido como um evento 

evitável, ocorrido em qualquer fase da terapia 

medicamentosa, que pode ou não causar danos ao 

paciente. Pensando no erro de prescrição, assinale a 

alternativa correta sobre estratégias de prevenção: 

a) evitar emprego de abreviações, porém, se for 

imprescindível, a instituição deve liberar o uso 

indiscriminado. 

b) evitar o uso de casa decimal, porém, quando for 

imprescindível, não utilizar número antes do ponto. 

Ex.: 0,50 ao invés de .50, pois dessa maneira fica 

mais difícil de entender. 

c) destacar as alergias conhecidas, colocando 

a informação na capa do prontuário, na 

prescrição do dia e na pulseira do paciente.  

d) documentar o cálculo das doses de 

medicamentos de alto risco no rascunho do 

profissional. 

 

QUESTÃO 27 

Sobre erros de horário na administração de 

medicamentos: 

a)Considera-se erro de horário a administração 

do medicamento dentro do intervalo de tempo 

estabelecido pela instituição, conforme o 

aprazamento da prescrição (geralmente se 

considera hora certa se o atraso não ultrapassa 

duas horas, para mais ou para menos). 

b) Considera-se erro de horário a administração 

do medicamento fora do intervalo de tempo 

estabelecido pela instituição, conforme o 

aprazamento da prescrição (geralmente se 

considera hora certa se o atraso não ultrapassa 

meia hora, para mais ou para menos). 

c) Considera-se erro de medicação a 

administração do medicamento dentro do 

intervalo de tempo estabelecido pela 

instituição, conforme o aprazamento da 

prescrição (geralmente se considera hora certa 

se o atraso não ultrapassa dez minutos, para 

mais ou para menos). 

d) Considera-se erro de horário a administração 

do medicamento fora do intervalo de tempo 

estabelecido pelo profissional, conforme o 

aprazamento da pressa (geralmente se 

considera hora certa se o atraso não ultrapassa 

dez horas, para mais ou para menos). 

 

QUESTÃO 28 

Essa metodologia é conhecida 

internacionalmente, no Brasil foi apresentada 

pela enfermeira Wanda de Aguiar Horta na 

década de 1960 e reconhecida alguns anos 

mais tarde pelo Conselho de Enfermagem, 

como Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), Assinale a alternativa 

incorreta em relação a SAE: 

a) A SAE é uma atividade privativa do 

enfermeiro segundo a Lei do Exercício 

Profissional nº 7.498/86. 

b) Sua implantação deve ser realizada em toda 

a instituição de saúde pública e privada. 

c) Esta sistematização organiza o trabalho 

profissional no que se refere ao método, pessoal 

e instrumentos. 

d) Esta sistematização deve ser aplicada apenas 

na rede particular, na tentativa de igualar o 

atendimento ao da rede pública. 
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QUESTÃO 29 

É a identificação das necessidades básicas do ser 

humano que precisa de atendimento e a 

determinação pelo enfermeiro do grau de 

dependência deste atendimento em natureza e 

extensão. Essa etapa da SAE é: 

a) Diagnóstico de enfermagem 

b) Processo de enfermagem 

c) Histórico de enfermagem 

d) Consulta de enfermagem 

 

QUESTÃO 30 

Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue 

é uma doença viral que se espalha rapidamente no 

mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 

30 vezes, com ampliação da expansão geográfica 

para novos países e, na presente década, para 

pequenas cidades e áreas rurais. É estimado que 50 

milhões de infecções por dengue ocorram 

anualmente e que aproximadamente 2,5 bilhões de 

pessoas morem em países onde a dengue é 

endêmica. A forma grave da doença é todo caso de 

dengue que, no período de efervescência da febre 

apresenta um ou mais dos seguintes sinais de alarme, 

entre eles estão: 

I-  Dor abdominal leve e descontínua, ou dor a 

palpação da cabeça /  Vômitos persistentes 

II- Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, 

pericárdico) /  Sangramento de mucosas  

III- Letargia ou irritabilidade /  Hipotensão postural 

(Lipotímia)  

IV- Hepatomegalia maior do que 2 cm /  Aumento 

progressivo do hematócrito   

Assinale a alternativa correta; 

a) I,II e III apenas estão corretas 

b) I,III,IV apenas estão corretas 

c) II,III,IV apenas estão corretas 

d) I apenas está correta 

 

QUESTÃO 31 

No Brasil, os primeiros casos de transmissão do vírus 

foram identificados em Setembro de 2014. Os sinais e 

os sintomas são clinicamente parecidos com os da 

dengue – febre de início agudo, dores articulares e 

musculares, cefaleia, náusea, fadiga e exantema. A 

principal manifestação clínica que as difere são as 

fortes dores nas articulações. Essa doença é: 

a) Chikungunya 

b) Dengue hemorrágica 

c) Influenza H1N1 

d) Coqueluche 

 

QUESTÃO 32 

Assinale a alternativa incorreta em relação a prova 

do laço: 

a) A prova do laço deve ser realizada na triagem, 

obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita 

de dengue que não apresente sinal de alarme e/ou 

choque e nem apresente sangramento espontâneo. 

A prova do laço deverá ser repetida no 

acompanhamento clínico do paciente apenas 

se previamente negativa.  

b) Passo a passo: • Verificar a pressão arterial e 

calcular o valor médio pela fórmula (PAS + 

PAD)/2; por exemplo, PA de 100 x 60 mmHg, 

então 100 + 60 = 160, 160/2 = 80; então, a 

medida de pressão arterial é de 80 mmHg. • 

Insuflar novamente o manguito até o valor 

médio e manter durante cinco minutos nos 

adultos e três minutos em crianças. • Desinsuflar 

o ar do manguito e desenhar um quadrado com 

2,5 cm no local de maior concentração de 

petéquias. Contar o número de petéquias no 

quadrado. 

c) A prova do laço será positiva se houver 50 ou 

mais petéquias em adultos e 35 ou mais em 

crianças.  

d) Atentar para o surgimento de possíveis 

petéquias em todo o braço, antebraço, dorso 

das mãos e nos dedos. Se a prova do laço se 

apresentar positiva antes do tempo preconizado 

para adultos e crianças, ela pode ser 

interrompida. A prova do laço, frequentemente, 

pode ser negativa em pessoas obesas e durante 

o choque. 

 

QUESTÃO 33 

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. Essa medicação antiarrítmica  

tem o uso contra indicado durante a 

amamentação é: 

a) Metildopa 

b) Amiodarona 

c) Verapamil 

d) Protamina 

 

QUESTÃO 34 

Segundo tipo mais frequente no mundo, o 

câncer de mama é o mais comum entre as 
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mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a 

cada ano. Se diagnosticado e tratado 

oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. 

Estão entre os sintomas que podem surgir, EXCETO: 

a) alterações na pele que recobre a mama, como 

abaulamentos ou retrações, inclusive no mamilo, ou 

aspecto semelhante a casca de laranja.  

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

c) o sintoma do câncer palpável é o nódulo (caroço) 

no seio, acompanhado ou não de dor mamária.  

d) podem também surgir nódulos palpáveis na axila. 

 

QUESTÃO 35 

A operacionalização da vigilância epidemiológica 

compreende um ciclo de funções específicas e 

intercomplementares, desenvolvidas de modo 

contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o 

comportamento da doença ou agravo selecionado 

como alvo das ações, para que as medidas de 

intervenção pertinentes possam ser desencadeadas 

com oportunidade e eficácia. São funções da 

vigilância epidemiológica:  

a) coleta de dados;processamento de dados 

coletados; análise e interpretação dos dados 

processados;  recomendação das medidas de 

prevenção e controle apropriadas; promoção das 

ações de prevenção e controle indicadas;  

avaliação da eficácia e efetividade das medidas 

adotadas;  recolhimento e sigilo das informações 

pertinentes. 

b) coleta de dados; captura dos casos confirmados 

para manter em confinamentos; processamento de 

dados coletados; análise e interpretação dos dados 

processados;recomendação das medidas de 

prevenção e controle apropriadas; promoção das 

ações de prevenção e controle indicadas;  

avaliação da eficácia e efetividade das medidas 

adotadas;  divulgação de informações pertinentes. 

c) coleta de dados; processamento de dados 

coletados; análise e interpretação dos dados 

processados; recomendação das medidas de 

prevenção e controle apropriadas; promoção das 

ações de prevenção e controle indicadas; avaliação 

da eficácia e efetividade das medidas adotadas; 

divulgação de informações pertinentes. 

d) coleta de dados; captura dos casos confirmados 

para manter em confinamentos; processamento de 

dados coletados; análise e interpretação dos dados 

processados; controle das medidas de prevenção e 

uso das desapropriadas; promoção das ações de 

prevenção e controle indicadas;  avaliação da 

eficácia e efetividade das medidas adotadas;  

recolhimento e sigilo das informações pertinentes. 

 

QUESTÃO 36 

Sobre a bandeira oficial da cidade de Carapicuíba, 

é incorreto afirmar: 

a) Lembra muito a do Brasil 

b) O campo verde é dividido em 4 áreas 

equivalentes 

c) O losango é o símbolo da ferrovia 

d) O verde recorda ainda Tiradentes, supliciado 

em 1789, ano da Revolução Francesa 

 

QUESTÃO 37 

Em 1948 Carapicuíba passou a ser: 

a) Distrito Religioso 

b) Distrito de Paz 

c) Distrito Industrial 

d) Distrito dormitório 

 

QUESTÃO 38 

O nome "Carapicuíba" tem origem na: 

a) Língua Espanhola 

b) Língua Portuguesa 

c) Tupi Guarani 

d) Latin 

 

QUESTÃO 39 

Comprou terras na região de Carapicuíba, em 

1854: 

a) Conde Itu 

b) Barão de Iguape 

c) Barão de Itapetininga 

d) Conde de Serra Negra 

 

QUESTÃO 40 

São bairros de Carapicuíba: 

I- Aldeia de Carapicuíba 

II- Centro 

III- Cidade Ariston. 

IV- Conjunto Habitacional Presidente Castelo 

Branco (COHAB 1, 2 e 5) 

V- Fazendinha/Granja Viana  

a) I, II, III e V apenas são verdadeiros 

b) I, II, III e IV apenas são verdadeiros 

c) III e IV apenas são verdadeiros 

d) I, II, III, IV e V são verdadeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




