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CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (QUESTÕES 01 a 30) 

Questão 01 (Peso 1) 

A saúde, através do Sistema Único de Saúde, é desenvolvida através de uma política social e econômica 
que visa, acima de tudo, às ações e serviços de 

A) promoção, proteção e recuperação. 
B) proteção, prevenção e recuperação. 
C) promoção, prevenção e recuperação. 
D) promoção, prevenção e centralização. 
E) regionalização, proteção e recuperação. 

Questão 02 (Peso 1) 

A área de atuação do SUS compreende um conjunto de serviços e ações. Analise os tópicos abaixo e 
verifique se cada um deles constitui um serviço ou ação de responsabilidade do SUS, assinalando com V os 
verdadeiros e com F os falsos. 
 

(   ) Vigilância em saúde. 
(   ) Regulação da formação dos profissionais de saúde. 
(   ) Apoio diagnóstico e de terapia na assistência à saúde. 
(   ) Assistência que integra a atenção básica, atenção especializada ambulatorial e atenção hospitalar.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V V V 
B) V F V F 
C) V V F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 03 (Peso 3) 

O (a) _________________________ é um processo político que mobilizou a sociedade brasileira para 
propor novas políticas e novos modelos de organização de sistema, serviços e práticas de saúde, dando 
origem à (ao) ______________________________, que teve como produto o (a) 
____________________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) reforma sanitária brasileira / Sistema Único de Saúde / movimento sanitário 
B) movimento sanitário / Sistema Único de Saúde / reforma sanitária brasileira 
C) movimento sanitário / reforma sanitária brasileira / Sistema Único de Saúde 
D) Sistema Único de Saúde / reforma sanitária brasileira /movimento sanitário 
E) Sistema Único de Saúde / movimento sanitário / reforma sanitária brasileira 

Questão 04 (Peso 1) 

A Lei 8.142/90 estabelece os dois principais mecanismos de participação social em saúde: 

A) Conferências e Conselhos de Saúde. 
B) Gestão Colegiada e Gestão Planejada. 
C) Gestão Planejada e Conselhos de Saúde. 
D) Movimentos populares e Gestão Colegiada. 
E) Movimentos populares e Conferências de Saúde. 

Questão 05 (Peso 3) 

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, 
analise as assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de 
saúde. 

(   ) Toda pessoa tem o dever de informar a seus familiares e acompanhantes sobre seu estado de saúde. 
(   ) Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais  

qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. 
(   ) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia de 

promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V F F 
B) V F V V 
C) V V F V 
D) F F V V 
E) F V F V 
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Questão 06 (Peso 2) 

Está posto na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, que 
o encaminhamento para outros serviços de saúde deve ser feito por meio de um documento que   

A) apresente apenas o motivo do encaminhamento. 
B) faça uso exclusivo de códigos e abreviaturas comuns à área médica. 
C) apresenta  apenas a identificação da unidade de saúde que receberá a pessoa. 
D) apresente caligrafia legível, ou seja datilografado, ou digitado por meio eletrônico. 
E) inclua nome legível do profissional, não sendo necessário o número de registro no conselho profissional, 

assinado e datado. 
 

Questão 07 (Peso 3) 

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, apresenta os 
direitos das pessoas atendidas na rede de serviços de saúde. Analise os tópicos abaixo e verifique os que 
constituem tais direitos, assinalando com V os verdadeiros e com F os falsos. 

(   ) A escolha do local de morte. 
(   ) A não limitação de acesso aos serviços de saúde por barreiras físicas, tecnológicas e de 

comunicação. 
(   ) A continuidade das atividades escolares, bem como o estímulo à recreação, em casos de internação 

de criança ou adolescente. 
(   ) O direito a acompanhante, nos casos de internação, nos casos previstos em lei, assim como  naqueles 

em que a autonomia da pessoa estiver comprometida. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V V V 
B) V F V F 
C) F V V V 
D) F F V F 
E) F V F V  

Questão 08 (Peso 1) 

Constituem princípios ou diretrizes que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

A) descentralização político-administrativa, com direção única do governo federal. 
B) universalidade de acesso aos serviços de saúde até o nível secundário de assistência. 
C) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 

orientação programática, apenas no nível terciário da assistência. 
D) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos particularmente da União e dos 

Estados na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 
E) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

Questão 09 (Peso 2) 

Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, toda 
pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde, sendo-lhe 
garantido(a) ou garantidos(as): 
 

A) a obtenção de laudo, relatório e atestado médico, a qualquer tempo, independentemente da situação de 
saúde. 

B) o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, em qualquer 
situação.  

C) o acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário, ou de pessoa autorizada; assegurando-se o envio e 
o fornecimento de cópia somente no caso de  mudança de domicílio. 

D) a escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier, de acordo com as exigências mínimas 
constantes na legislação, e a informação, pela operadora, sobre a cobertura, custos e condições do 
plano que está adquirindo. 

E) o consentimento livre, voluntário e esclarecido a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou 
terapêuticos, em qualquer situação, considerando que o consentimento anteriormente dado não poderá 
ser revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, sendo imputadas à pessoa sanções 
morais, financeiras ou legais. 
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Questão 10 (Peso 2) 

De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, é correto afirmar que:  
 

A) ao Distrito Federal não competem as atribuições dos Estados e dos Municípios. 
B) os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) não podem se constituir como 

campo de prática para pesquisa. 
C) os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em 

cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização expressa do Conselho Nacional de 
Saúde. 

D) a União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, 
como na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual 
do Sistema Único de Saúde (SUS), ou que representem risco de disseminação nacional. 

E) as ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, 
supervisionadas pelas direções municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como 
referencial de prestação de serviços e formação de recursos humanos, bem como poderão ser utilizadas 
para transferência de tecnologia. 

Questão 11 (Peso 3) 

O Decreto nº 7508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, além de dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS), determina, em seu art. 4º, que “as Regiões de Saúde serão instituídas pelo 
Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT [...]” (BRASIL, 2011, p.2). 

Sobre as Regiões de Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Fica vetada a instituição de Regiões de Saúde interestaduais. 
(   ) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos apenas entre municípios. 
(   ) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nas Comissões Intergestores. 
(   ) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 

primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar e vigilância em saúde. 

(   ) Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde: limites 
geográficos, população usuária das ações e serviços, rol de ações e serviços que serão ofertados e 
respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V F V F 
B) V F V F V 
C) V V F F V 
D) F F V V V 
E) F V F V F 

Questão 12 (Peso 3) 

A lei nº 8080/1990 estabelece as competências e atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Sobre as atribuições comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em seus 
respectivos âmbitos administrativos, de acordo com a lei nº 8080/1990, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Organizar e coordenar o sistema de informação de saúde. 
(   ) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos, exceto atendimentos 

emergenciais. 
(   ) Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, ao 

saneamento e ao meio ambiente. 
(   ) Elaborar normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua 

relevância pública. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F V F 
D) V F V V 
E) V V V F 
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Questão 13 (Peso 3) 

De acordo com lei nº 8080/1990, “a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e 
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo [...]” (BRASIL, 1990, p.12). 

Sobre os objetivos que devem ser cumpridos através da Política de Recursos Humanos na área da saúde, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Valorizar a dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. 
(   ) Garantir que a política de recursos humanos na área de saúde seja formalizada exclusivamente pelo 

Ministério da Saúde. 
(   ) Organizar um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, exceto de 

pós-graduação, além da elaboração de programas permanentes de aperfeiçoamento de pessoal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V F F 
B) V V F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 14 (Peso 1) 

_____________________________ é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Mapa da Saúde 
B) Porta de Entrada 
C) Região de Saúde 
D) Rede de Atenção 
E) Serviço de Acesso Aberto 
 

Questão 15 (Peso 1) 

De acordo com o decreto nº 7.508/2011, ______________________________________ se refere(m) ao 
acesso às ações e serviços de saúde, que se iniciam pelas Portas de Entrada do SUS e se completam na 
rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.  

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Mapas de Saúde 
B) Ambulatórios especializados 
C) Serviços de atenção hospitalar 
D) Serviços especiais de acesso aberto 
E) O acesso universal, igualitário e ordenado 

Questão 16 (Peso 2) 

De acordo com art. 34 do Decreto nº 7508/11, o objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é 

A) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. 
B) a organização dos espaços geográficos contínuos, constituídos por agrupamentos de Municípios 

limítrofes. 
C) a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no 

âmbito do SUS.  
D) a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes 

federativos, em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos 
usuários. 

E) a definição das responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu 
porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades 
individuais e as solidárias. 
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Questão 17 (Peso 1) 

_____________________________ é o documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença 
ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
B) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES)  
C) Comissão Intergestora 
D) Serviço Especial de Acesso Aberto 
E) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica 

Questão 18 (Peso 1) 

De acordo com o art. 31, do Decreto nº 7508/11, “nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de 
saúde poderão ser representados pelo 
 
 

A) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. 
B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 

Conselho Municipal de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Conselho 

Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 

Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. 
E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 

Conselho Estadual de Saúde. 

Questão 19 (Peso 3) 

De acordo com o art. 32 do Decreto nº 7.508/2011 há pactuações realizadas pelas Comissões 
Intergestores. Analise os tópicos abaixo, verifique os que apresentam tais pactuações e assinale-os 
com V, se verdadeiros e com F, se falsos. 
 
 

(   )  (   ) Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte 
demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades 
individuais e as solidárias. 

(   ) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes 
de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e 
serviços dos entes federativos. 

(   ) Aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a 
definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, 
aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

(   ) Diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde; universalização; referência e contrarreferência; equidade; 
descrição geográfica da distribuição de recursos humanos; serviços de saúde específicos para o 
atendimento de pessoas que, em razão de agravo ou situação laboral, necessitem de atendimento 
especial.  

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V V F 
B) V F F V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V F 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / CEREMAPS 
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIOS NÃO OBRIGATORIO DA SESAB – 2015 – 6ª EDIÇÃO - EDITAL Nº 06/2015  

ENFERMAGEM - ÁREA: TOXICOLOGIA - (Código - 002) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 6

Questão 20 (Peso 2) 

Considerando a descentralização como diretriz organizacional do SUS, pode-se afirmar que 
 

A) a descentralização não permite a articulação entre os serviços de saúde. 
B) a descentralização das ações e serviços de saúde possui direção múltipla em cada esfera de governo. 
C) a descentralização possui ênfase no processo de nacionalização da gestão dos serviços e ações de 

saúde. 
D) a descentralização dificulta a adequação das ações às necessidades de saúde da população e ao 

desenvolvimento de experiências inovadoras. 
E) o processo de municipalização, na gestão do SUS, foi inicialmente impulsionado com o estímulo aos 

municípios e aos estados para assumirem responsabilidades de gestão, mediante adesão às condições 
previstas nas Normas Operacionais Básicas e na Norma Operacional de Assistência à Saúde. 

Questão 21 (Peso 2) 

A lei nº 8080/1990 estabelece as atribuições e competências de cada esfera de governo. É competência da 
direção municipal do SUS:  
 

A) executar a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. 
B) participar da formulação da política de ações de saneamento básico.   
C) gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. 
D) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
E) executar serviços de saneamento básico, de alimentação e nutrição, de vigilância epidemiológica e 

sanitária e de saúde do trabalhador. 

Questão 22 (Peso 2) 

A direção do Sistema Único de Saúde é única e exercida em cada esfera de governo pelo seu órgão 
competente. É competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde: 
  

A) executar todos os serviços de vigilância sanitária. 
B) executar todos os serviços de vigilância epidemiológica. 
C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
D) participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes 

de trabalho. 
E) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

públicos de saúde. 

Questão 23 (Peso 2) 

Sobre a gestão financeira dos recursos que financiam o Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que   

A) cabe à Secretaria Estadual de Saúde a fiscalização de aplicação dos recursos. 
B) é vedada qualquer transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de 

saúde. 
C) para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será 

utilizado apenas o critério de perfil demográfico da região. 
D) são consideradas outras fontes os recursos provenientes das taxas, multas, emolumentos e preços 

públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
E) o processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, da esfera federal até o nível local, 

de acordo com as necessidades da política de saúde da União. 

Questão 24 (Peso 2) 

O Decreto Federal nº 7.508/2011 dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
considera determinados serviços, como Portas de Entrada para atendimento inicial ao usuário no SUS. São 
Portas de Entrada do SUS:  
 

A) as Conferências de Saúde. 
B) os serviços de atenção hospitalar. 
C) os serviços de vigilância em saúde.  
D) os serviços ambulatoriais especializados. 
E) os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e 

especiais de acesso aberto. 
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Questão 25 (Peso 1) 
 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes, que obedecem aos princípios apresentados na lei 
nº 8080/1990. Constitui um dos princípios do Sistema de Saúde (SUS):  
 

A) atendimento integral. 
B) terceirização dos serviços essenciais. 
C) participação livre de empresas estrangeiras. 
D) centralização, com direção única em cada esfera de governo. 
E) prioridade para os serviços assistenciais em relação às atividades preventivas. 

Questão 26 (Peso 2) 

No que tange à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é correto afirmar que 
 

A) as atualizações da RENAME deverão ser feitas anualmente. 
B) a dispensação dos medicamentos de sua lista poderá ser realizada em qualquer unidade de saúde. 
C) o formulário do medicamento deverá ser prescrito por profissional de saúde vinculado à rede SUS. 
D) a Secretaria Estadual da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de 

caráter especializado. 
E) a Secretaria Estadual da Saúde é o órgão competente para dispor sobre o RENAME, de acordo com as 

diretrizes pactuadas pela  Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
 

Questão 27 (Peso 1)  
 

Em relação à Lei nº 8.142/1990, é correto afirmar que ela 
 

A) trata apenas da participação da comunidade na gestão do SUS. 
B) não trata sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros. 
C) veta a possibilidade de os municípios estabelecerem consórcios para execução de ações e serviços de 

saúde. 
D) define que a Conferência de saúde deve avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. 
E) é uma lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, porém não define as 

instâncias colegiadas das Conferências e dos Conselhos de Saúde. 
 

Questão 28 (Peso 3) 
Em relação aos Conselhos e às Conferências de Saúde, é correto afirmar que 
 

A) o CONASS e o CONASEMS não terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 
B) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos, convocada pelo Poder Legislativo. 
C) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será de 10% (por cento) do total 

dos demais segmentos. 
D) o Conselho de Saúde, órgão composto apenas por representantes do governo, prestadores de serviço e 

profissionais de saúde, atua na formulação de políticas de saúde 
E) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 

definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo Conselho. 

Questão 29 (Peso 3) 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto na Lei nº 8080/1990, é correto afirmar que 
 

A) o SUS é composto pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por órgãos e 
instituições públicas federais e estaduais e pelas fundações mantidas pelo Poder Público. 

B) o 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, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) não compõem o SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade e 
de pesquisa e produção de insumos. 

D) são objetivos do Sistema Único de Saúde apenas a 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. 

E) não estão incluídas, no campo de atuação do SUS, a participação na execução de ações de saneamento 
básico. 
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Questão 30 (Peso 3) 
 

Em relação à participação do setor privado no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que 
 

A) a participação complementar dos serviços privados será formalizada apenas por celebração de contrato. 
B) a legislação estabelece que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão exclusividade na 

participação do setor privado. 
C) os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação de profissionais liberais e de 

pessoas jurídicas de direito privado.  
D) as organizações privadas de saúde podem participar da oferta de serviços ao SUS sempre que 

apresentarem propostas que despertem o interesse do gestor municipal, a fim de garantir a oferta de 
serviços de saúde. 

E) a definição de critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial são prerrogativas da direção municipal do sistema e devem ser aprovados pelo Conselho 
Municipal de Saúde. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENFERMAGEM - ÁREA: TOXICOLOGIA (QUESTÕES DE 31 a 40) 

Leia o texto a seguir para responder às questões 31 e 32. 

J.J.S., 23 anos, sexo feminino, deu entrada na Emergência do Hospital X às 20h30min de uma sexta-feira, 
conduzida por um irmão com quadro de crise convulsiva. Ao exame: pupilas mióticas, fasciculação, 
sudorese e sialorréia. Sinais vitais: PA = 130x80 mmHg; FC = 55 bpm; FR= 32 ipm; SpO2 = 78%. O irmão 
contou que o marido dela saiu de casa após uma discussão e, por volta das 19h40min, ela ligou para ele 
contando o que havia acontecido e dizendo que havia feito uma besteira e iria morrer. Ao chegar em casa, 
ele a encontrou inconsciente e, ao seu lado, um frasco com menos de 1/3 de um pó escuro, sem etiqueta de 
identificação. 

Questão 31 (Peso 3) 

Sobre a forma mais adequada de atendimento a essa paciente, é correto afirmar que se deve 

A) administrar antídotos específicos para neutralizar o agente tóxico e restabelecer as funções vitais da 
paciente. 

B) tratar as manifestações clinicas que ofereçam potencial risco. Para tanto, uma boa técnica de 
descontaminação pode significar a diferença entre a vida e a morte de um intoxicado. 

C) realizar medidas de descontaminação dérmica, pois, quanto maior o tempo de contato da substância 
com o organismo do paciente, maior a sua absorção, contribuindo, assim, para o agravamento do seu 
estado. 

D) colher a história para tentar identificar o possível agente agressor, monitorizar os sinais vitais e avaliar as 
funções vitais (padrão respiratório, função cardíaca e neurológica), tratando aquilo que estiver alterado e 
mantendo a vida da paciente. 

E) identificar o agente tóxico para direcionar o tratamento. Para tanto, deve-se solicitar ao seu irmão que 
traga o frasco contendo a substância que ele suspeita que ela tenha ingerido, e enviá-lo, juntamente com 
sangue e urina da paciente, ao laboratório de toxicologia. 

Questão 32 (Peso 3) 

Os diagnósticos de enfermagem devem ser identificados e listados em ordem de prioridade com base no 
grau de ameaça ao nível de bem-estar do paciente (TANNURE, 2010).  

Considerando a sequência correta dos procedimentos, numere os diagnósticos observados em J.J.S. em 
ordem crescente. 

(   ) Débito cardíaco diminuído. 
(   ) Troca de gases prejudicada. 
(   ) Comunicação verbal prejudicada. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1 3 2 
B) 2 1 3 
C) 2 3 1 
D) 3 1 2 
E) 3 2 1 
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Questão 33 (Peso 3) 

“A enfermeira, comprometida com o paciente sob seus cuidados, estabelece uma aliança terapêutica, 
mantendo a capacidade de relacionar-se com o paciente para ajudá-lo a sair amadurecido desse episódio. 
Dessa forma, em qualquer área de atuação da enfermagem, a relação de ajuda é um instrumento essencial 
para o planejamento do cuidado e a humanização da assistência.” (AVANCI, 2009, p. 4). 

Sobre os cuidados de enfermagem a um paciente que tentou o suicídio, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Evitar a manifestação de juízos de valor. 
(   ) Estar atenta à escuta, valorizando símbolos verbais e não verbais. 
(   ) Esclarecer procedimentos técnicos tendo em vista o domínio do saber. 
(   ) Desenvolver uma relação profissional empática a partir de seu próprio ponto de vista. 
(   ) Promover um espaço de ajuda terapêutica no qual o indivíduo possa reconhecer suas falhas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V V F V 
B) V F V V F 
C) V V F F F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

Questão 34 (Peso 3) 

O Código de ética dos profissionais de enfermagem, em seu artigo 12, determina como dever profissional: 
“assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência.” (COFEN, 2007, p.3) 
 

Considerando as atitudes que caracterizam a imperícia, a imprudência e a negligência, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) Imperícia (   ) desatenção, descuido e desleixo. 
(2) Negligência (   ) falta involuntária de observância de medidas de precaução e 

segurança. 
(3) Imprudência (   ) ignorância do que se deve saber na profissão, inexperiência, 

inabilidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1 2 3 
B) 1 3 2 
C) 2 1 3 
D) 2 3 1 
E) 3 1 2 

Questão 35 (Peso 3) 

“Os soros heterólogos antiveneno são concentrados de imunoglobulinas obtidos por sensibilização de 
diversos animais, sendo mais utilizados os de origem equina.” (CIAVE, 2009, p.20). 

Sobre a soroterapia,  analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O número de ampolas a ser administrada varia de acordo com a classificação do acidente (leve, 
moderado ou grave) e a velocidade de infusão varia de acordo com a idade e condição física do 
paciente. 

(   ) Por se tratar de um produto heterólogo, sua administração em humanos pode desencadear uma 
reação anafilactoide. Portanto, a sua aplicação deve ser realizada em ambiente hospitalar. 

(   ) Quando indicada, a soroterapia é um passo fundamental no tratamento adequado dos pacientes 
picados pela maioria dos animais peçonhentos. A dose utilizada para adultos é diferente da utilizada 
para crianças. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V V 
B) V V F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 
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Questão 36 (Peso 3) 

São produtos de baixa toxicidade que, quando ingeridos em grande quantidade, exigem tratamento: 

A) loção após barba, xampu e caneta esferográfica. 
B) creme para barba, edulcorante, colônia e spray para cabelo. 
C) xampu, lápis de cor, loção após barba e detergentes aniônicos. 
D) massa de modelar, termômetros, lápis de cor e graxa de sapato. 
E) tintura para cabelo, desodorantes, loção após barba e bronzeadores. 

Questão 37 (Peso 3) 

Os centros antiveneno têm, como missão e responsabilidade, o controle, a prevenção, o diagnóstico e o 
tratamento das intoxicações exógenas, e, para isso, devem desenvolver ações de toxicovigilância 
permanentemente. Constitui uma ação de toxicovigilância: 

A) atender  urgência ao paciente intoxicado. 
B) capacitar os profissionais em Toxicologia. 
C) realizar analises toxicológicas de urgência. 
D) realizar identificação biológica de animais peçonhentos. 
E) realizar manutenção de bancos de antídotos e soros antipeçonhentos. 

Questão 38 (Peso 3) 

O Centro Antiveneno da Bahia (CIAVE) tem registrado um crescente número de atendimentos por ingestão 
de raticidas. Acredita-se que o principal fator determinante seja a fácil aquisição no mercado informal, 
aumentando a disponibilidade desses produtos altamente tóxicos no ambiente doméstico. 

O grupo de raticidas autorizado para comercialização no Brasil é à base de 

A) estricnina. 
B) carbamatos. 
C) anticoagulantes. 
D) fluoracetato de sódio. 
E) compostos arsenicais. 

Questão 39 (Peso 3) 

Os pesticidas podem ser classificados de diversas maneiras. Uma das formas de classificação é quanto ao 
grau de toxicidade em humanos.  

Em relação aos agrotóxicos de uso agrícola, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, 
identificando o grau de toxicidade e a cor da faixa da embalagem destes produtos.  

(1) Pouco tóxico (   ) Cor azul  

(2) Mediamente tóxico (   ) Cor verde 

(3) Altamente tóxico (   ) Cor amarela 

(4) Extremamente tóxico (   ) Cor vermelha  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1 4 3 2 
B) 2 1 3 4 
C) 2 4 1 3 
D) 3 2 4 1 
E) 3 4 2 1 
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Questão 40 (Peso 3) 

Os antídotos podem ser conceituados como medicamentos ou produtos químicos utilizados com fins 
terapêuticos em casos de intoxicação, opondo-se aos seus efeitos através de diferentes mecanismos de 
ação. 

Sobre os antídotos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(   ) O carvão ativado é ineficaz em intoxicações com sulfato ferroso e derivados de petróleo. 
(   ) A d-penicilamina é o antídoto empregado no tratamento das intoxicações por paracetamol. 
(   ) O uso de antídotos não deve ser a primeira conduta adotada no atendimento de pacientes intoxicados. 
(   ) Os nitritos de amila e sódio e o sulfato de sódio são utilizados em tratamento de intoxicações por 

anilina. 
(   ) O carvão ativado, administrado por via oral ou através de sonda, absorve o agente tóxico, facilitando a 

sua eliminação. 
(   ) Dentre os agentes quelantes disponíveis, as intoxicações por ferro, chumbo e ouro podem ser tratadas 

com o dimercaprol (BAL), a penicilamina e o edetato dissódico de cálcio (CaNa2-EDTA), 
respectivamente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V F V F F F 
B) V V F V F V 
C) V F V F V F 
D) F V F V F F 
E) F F V F V V 
 

 
 

 
 




