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CADERNO DE PROVA 
FUNÇÃO: ENFERMEIRO / ESF  

 
 
NOME:  
 
DATA:                                                      INSCRIÇÃO Nº:                                CPF ou RG:  
 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 

1. Você recebeu sua folha de respostas e este 
caderno contendo 20 questões objetivas de múltipla 
escolha. 
 
2. Assine seu nome, data, número de inscrição e 
CPF ou RG na capa deste caderno. 
 
3. Leia cuidadosamente as questões e escolha a 
resposta que você considera correta. 
 
4. Responda a todas as questões. 
 
5. Assinale na folha de respostas com caneta de 
tinta azul ou preta, a alternativa que julgar certa. 
 
6. A duração da prova é de 2 horas. 
 
7. Somente após decorridos 45 (quarenta e cinco ) 
minutos do início da prova, o candidato poderá 
entregar sua folha de respostas objetiva e retirar-se 
da sala de prova. 
 
8. Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal o 
folha de respostas e o Caderno de Prova. 
 
9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só 
poderão ser liberados juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada uma das questões objetivas são 
apresentadas 5 alternativas classificadas com as 
letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma 
ou de mais de uma alternativa anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A 
CORRETA. 
 
 
SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato 
que:  
  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de 
máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones 
celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie. 
  
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Prova e/ou a Folha 
de Respostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ / _____/ 

_______ 
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01- Sobre os objetivos do Sistema Único da Saúde 
(SUS), estabelecidos na Lei n.º 8.080/1990, analise 
os itens abaixo colocando Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa correta. 
(    ) Assistências às pessoas por intermédio de ações 
de tratamento de doenças, vacinação e consultas 
sem a preocupação com as atividades preventivas. 
(    ) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 
(  ) Formular a política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, a 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e 
estabelecer as condições que assegurem acesso 
universal e igualitários às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 
(A) VVF 
(B) FVF 
(C) VFV 
(D) FVV 
(E) FFV  
 
02- Considerando que os Conselhos de Saúde é que 
atuam na formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na instância 
correspondente, sua composição, entre outros, é 
formada por: 
(A) Representantes do governo e prestadores de 
serviço. 
(B) Advogados e representantes de governo. 
(C) Usuários e dirigentes sindicais. 
(D) Profissionais de saúde e advogados. 
(E) Prestadores de serviços e dirigentes sindicais. 
 
03- O Pacto pela Saúde (2006) evidencia: 
(A) A Necessidade de tornar o Sistema Único de 
Saúde legal. 
(B) As Duas dimensões: o Pacto de gestão e o Pacto 
em defesa do SUS. 
(C) Que os gestores da esfera federal do sistema 
assumirão o compromisso público de construção do 
Pacto pela saúde 2006. 
(D) As Três dimensões: Pacto pela vida, Pacto em 
defesa do SUS e Pacto de gestão, assumida pelos 
gestores das três esferas do sistema. 
(E) As Três dimensões: Pacto pela vida, Pacto em 
defesa do SUS e Pacto de gestão, assumida pelos 
gestores dos Estados. 
 
04- Segundo a Lei nº 8.142/90, a alternativa que 
define a organização das reuniões do Conselho de 
Saúde é: 
(A) Por convocação de autoridades governamentais. 

(B) Após eleições presidenciais. 
(C) Em caráter permanente e deliberativo. 
(D) Durante conferências de saúde. 
(E) Em situações de emergência. 
 
05- Assinale a alternativa que descreve 
corretamente os princípios do SUS: 
(A) Universalidade, Equidade, cidadania e Controle 
social. 
(B) Universalidade, Equidade, Integralidade e 
Controle social. 
(C) Universalidade, Controle social, Participação 
Popular e centralização do Cartão Nacional de 
Saúde. 
(D) Equidade, Controle da natalidade, Universalidade 
e Participação do gestor. 
(E) Institucionalização do Cartão Nacional de Saúde, 
Integralidade das Ações, Controle da natalidade e 
Controle social. 
  
06- Com base na Lei Orgânica da Saúde, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o conceito 
de Saúde: 
(A) “Saúde é resultante de uma assistência sem risco 
e de qualidade, oferecidas em unidades de saúde 
que tenham passado por fiscalização do SUS”. 
(B) “Saúde é um estado de completo bem estar físico 
mental e econômico”. 
(C) “Saúde é resultante de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de doenças e o acesso 
às ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde”. 
(D) “Saúde é resultante de boa alimentação e uso de 
medicamentos”. 
(E) “Saúde é resultante de um equilíbrio dinâmico 
entre o organismo humano, o agente causador da 
doença e o meio social”. 
 
07- As Conferências de Saúde, conforme preceitua a 
Lei 8.142/90 devem ocorrer: 
(A) Sempre que houver discordância na condução 
por parte da Comissão organizadora de um 
Município e podem ser convocadas pelo Gestor 
Estadual. 
(B) 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, 
(C) Sempre que houver omissão por parte do Gestor 
de Saúde e podem ser convocadas pelo poder 
Legislativo. 
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(D) A cada dois anos, e ser convocada, 
exclusivamente pelo Conselho de Saúde. 
(E) A cada dois 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. 
 
08- Considerando que a Portaria Nº 648/GM DE 28 
DE MARÇO DE 2006 dispõe sobre os princípios 
gerais da Estratégia de Saúde da Família, julgue os 
itens a seguir colocando V (verdadeiro) ou F (falso) 
e assinale a alternativa correta: 
( ) Desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com base 
no diagnóstico situacional e tendo como foco a 
família e a comunidade; 
(  ) 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 dos 
indivíduos e das famílias ao longo do tempo, 
mantendo sempre postura proativa frente aos 
problemas de saúde-doença da população.  
( ) Complementar à rede de Atenção Básica 
tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde 
da Família sejam implantados. 
( ) Buscar a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área de 
abrangência, para o desenvolvimento de parcerias 
(    )  Ser um espaço de construção de cidadania. 
(A) VVFFV 
(B) VVFVV 
(C) VFVFV 
(D) FVFVV 
(E) VVFFV 
 
09- “O acesso universal, igualitário e ordenado às 
ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de 
entrada do SUS e se completa na rede regionalizada 
e hierarquizada". Neste sentido, atenção básica 
deve cumprir algumas funções para contribuir com 
o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, 
são elas, exceto: 
(A) Ser base: ser a modalidade de atenção e de 
serviço de saúde com o mais elevado grau de 
descentralização e capilaridade, cuja participação no 
cuidado se faz sempre necessária. 
(B) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e 
demandas de saúde, utilizando e articulando 
diferentes tecnologias de cuidado individual e 

coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de 
construir vínculos positivos e intervenções clínica e 
sanitariamente efetivas, na perspectiva de 
ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e 
grupos sociais. 
(C) Ser disciplinadora: estabelecer direitos e deveres 
e protelar a execução financeira para sanar a falta de 
recursos no sistema. 
(D) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e 
gerir projetos terapêuticos singulares, bem como 
acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre 
os pontos de atenção das RAS. 
(E) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de 
saúde da população sob sua responsabilidade, 
organizando as necessidades desta população em 
relação aos outros pontos de atenção à saúde, 
contribuindo para que a programação dos serviços 
de saúde parta das necessidades de saúde dos 
usuários. 
 
10- “Processo instituído no âmbito do SUS que, em 
consonância com o planejamento, define e 
quantifica as ações de saúde para atendimento das 
populações residentes nos territórios, bem como 
efetiva os pactos intergestores que objetivam 
garantir o acesso da população aos serviços de 
saúde”. A qual instrumento de planejamento 
regional do Sistema Único de Saúde o trecho se 
reporta? 
(A) Plano Diretor de Investimento. 
(B) Plano de Desenvolvimento Institucional. 
(C) Programação Pactuada Integrada. 
(D) Plano Diretor de Regionalização. 
(E) Plano Estadual de Saúde. 
 
11- Segundo a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS. NOAS-SUS 01/02, O fortalecimento das 
funções de controle e avaliação dos gestores do 
SUS deve se dar principalmente nas seguintes 
dimensões, exceto: 
(A) Avaliação da organização do sistema e do 
modelo de gestão. 
(B) Quantificação das doenças extintas através das 
campanhas de vacinação. 
(C) Relação com os prestadores de serviços. 
(D) Qualidade da assistência e satisfação dos 
usuários. 
(E) Resultados e impacto sobre a saúde da 
população. 
 
12- O Diabetes Mellitus é a um transtorno 
metabólico de etiologias heterogêneas, 
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caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no 
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, 
resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da 
insulina. Julgue os itens abaixo colocando V 
(verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa 
correta: 
(   ) O Diabetes Mellitus tipo I – Tem o aparecimento 
em geral abrupta, acometendo principalmente 
crianças e adolescentes sem excesso de peso. Na 
maioria dos casos, a hiperglicemia é acentuada, 
evoluindo rapidamente para cetoacidose, 
especialmente na presença de infecção ou outra 
forma de estresse.  
(    ) O Diabetes Mellitus tipo II – provocado por uma 
deficiência relativa de insulina, isto é, há um estado 
de resistência à ação da insulina, associado a um 
defeito na sua secreção, o qual é menos intenso do 
que o observado no diabetes tipo 1.  
(    ) O Diabetes Gestacional - É um estado de 
hiperglicemia, menos severo que o diabetes tipo 1 e 
2, detectado pela primeira vez na gravidez. 
(A) VFF 
(B) VVF 
(C) FVF 
(D) VVV 
(E) VFV 
 
13- Dona Ana Maria perdeu uma irmã há dois dias. 
Vem à unidade com piora importante nas dores, 
picos de pressão importantes, conta que ouve a 
irmã chamando-a e não consegue dormir. Elas 
cresceram juntas, passaram por muitas 
dificuldades. Médica responsável pela Unidade 
optou por agendar uma VD e conversar melhor com 
a família. Como o evento era tão recente, Roberta 
mobilizou a equipe de modo a que todos pudessem 
oferecer um suporte neste momento de luto. Neste 
caso qual medicamento seria a melhor escolha para 
ser usado como tranquilizador rápido nas situações 
de crise grave, sendo efetivos e seguros no manejo 
das situações de agitação grave e para a insônia: 
(A) Neurolépticos 
(B) Benzodiazepínicos 
(C) Antidepressivos 
(D) Estabilizadores de humor 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
14- A LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986, 
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem. Segundo ela o Técnico de 
Enfermagem exerce atividade de nível médio, 
envolvendo orientação e acompanhamento do 

trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da assistência de 
enfermagem, cabendo-lhe especialmente, exceto: 
(A) Participar da equipe de saúde. 
(B) Participar da programação da assistência de 
enfermagem. 
(C) Participar da orientação e supervisão do trabalho 
de enfermagem em grau auxiliar. 
(D) Cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
de base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas. 
(E) Executar ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do Enfermeiro, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei. 
 
15- Sobre o Câncer de colo de útero, julgue os itens 
abaixo colocando V (verdadeiro) ou F (falso) e 
assinale a alternativa correta: 
 (   ) Há duas principais categorias de carcinomas 
invasores do colo do útero, dependendo da origem 
do epitélio comprometido: o carcinoma 
epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o 
epitélio escamoso (representa cerca de 80% dos 
casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que 
acomete o epitélio glandular. 
(   ) Aproximadamente 100 tipos de HPVs foram 
identificados e tiveram seu genoma mapeado, 40 
tipos podem infectar o trato genital inferior e 12 a 
18 tipos são considerados oncogênicos para o colo 
uterino. Entre os HPVs de alto risco oncogênico, os 
tipos 6 e 8 estão presentes em 70% dos casos de 
câncer do colo do útero. 
(   ) Uma das mais importantes descobertas na 
investigação etiológica de câncer, foi a 
demonstração da relação entre o HPV 
(papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero. 
(     ) A infeccão pelo HPV apresenta-se na maioria 
das vezes de forma sintomática, com lesões 
subclínicas (aparentes), sendo dispensado a técnicas 
de magnificação (colposcopia). 
(A) V, F, V, F 
(B) V, F, F, V 
(C) F, V, F, V 
(D) F, V, V, F 
(E) V, V, F, F 
 
16- Considerando o disposto na Portaria Nº 
648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006, são funções do 
Agente Comunitário de Saúde (ACS), EXCETO: 
(A) Desenvolver ações que busquem a integração 
entre a equipe de saúde e a população adscrita à 
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UBS, considerando as características e as finalidades 
do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 
grupos sociais ou coletividade. 
(B) Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a microárea. 
(C) Estar em contato permanente com as famílias 
desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde e a prevenção das doenças, de 
acordo com o planejamento da equipe. 
(D) Realizar assistência integral (promoção e 
proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações 
etc.), em todas as fases do desenvolvimento 
humano: infância, adolescência, idade adulta e 
terceira idade. 
(E) Desenvolver atividades de promoção da saúde, 
de prevenção das doenças e de agravos, e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e 
de ações educativas individuais e coletivas nos 
domicílios e na comunidade, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito daquelas em 
situação de risco. 
 
17- O sistema de informação considerado como 
principal instrumento de coleta de dados de 
notificação compulsória é o: 
(A) SIM. 
(B) SINASC. 
(C) SINAN. 
(D) SIAB. 
(E) SISVAN. 
 
18- Com relação à prevenção primária da 
Hipertensão arterial sistêmica, nas consultas de 
enfermagem, o foco será o processo educativo para 
orientação daquelas medidas que 
comprovadamente reduzem a pressão arterial. 
Sobre as medidas para a redução de Pressão 
Arterial, julgue os itens abaixo colocando V 
(verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa 
correta: 
(    ) Exercícios físicos regulares, com atividade 
aeróbica, por 30 minutos pelo menos, na maioria 
dos dias da semana , provoca a redução da PA em 4 
a 9 mmHg. 
(     ) É aconselhável evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas. Quando não for possível, recomenda-se 
que consumo de álcool não ultrapasse 30ml de 
etanol/dia (90ml de destilados, ou 300ml de vinho 

ou 720ml de cerveja), para homens e, 15ml de 
etanol/dia para mulheres e indivíduos de baixo peso.  
(   ) Hábitos alimentares adequados para 
manutenção do peso corporal, um perfil lipídico 
desejável e o aumento da ingestão de sódio,  com o 
intuito de manter IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2. 
(       ) Abandono do tabagismo, pois aumenta o risco 
de complicações cardiovasculares secundárias em 
hipertensos e aumenta a progressão da insuficiência 
renal. Além disso, a cessação do tabagismo pode 
diminuir rapidamente o risco de doença coronariana 
entre 35% e 40%. 
(A) V, F, V, F 
(B) V, F, F, V 
(C) F, V, F, V 
(D) F, V, V, F 
(E) V, V, F, V 
 
19- Segundo a Lei 8.142/ 90 que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS), na composição do Conselho 
Municipal de Saúde, as vagas devem ser 
distribuídas na seguinte proporção: 
(A) 50% de entidades de usuários, 40% de entidades 
dos trabalhadores de Saúde e 10% de representação 
de governo, de prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos. 
(B) 25% de entidades de usuários, 50% de entidades 
dos trabalhadores de Saúde e 25% de representação 
de governo, de prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos. 
(C) 50% de entidades de usuários, 10% de entidades 
dos trabalhadores de Saúde e 40% de representação 
de governo, de prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos. 
(D) 50% de entidades de usuários, 25% de entidades 
dos trabalhadores de Saúde e 25% de representação 
de governo, de prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos. 
(E) 25% de entidades de usuários, 25% de entidades 
dos trabalhadores de Saúde e 50% de representação 
de governo, de prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos. 
 
20- Com relação ao trabalho em equipes 
multidisciplinares na educação em saúde e na 
promoção da saúde, julgue os itens abaixo 
colocando V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 
alternativa correta: 
 (   ) Na constituição de uma equipe multidisciplinar, 
a afinidade entre os membros é o principal 
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parâmetro a ser utilizado para avaliar a adequação 
do trabalho em equipe. 
(   ) Na organização da equipe multidisciplinar em 
saúde, mais importante que o empoderamento dos 
membros da equipe é o empoderamento da própria 
comunidade, que depende fundamentalmente do 
respeito à sua concepção de saúde, assim como às 
suas singularidades e capacidades. 
 (   ) A equipe multiprofissional do Estratégia Saúde 
da Família (ESF) não deve resumir sua ação à 
vigilância à saúde, mas integrar-se ao modelo de 
assistência caracterizado como produtor de 
procedimentos para reverter o modelo médico 
hegemônico que se caracteriza pela produção de 
cuidado. 
(A) FFF 
(B) VFV 
(C) VFF 
(D) FFV 
(E) FVF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




