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Acerca da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

julgue os itens a seguir: 

 41 Por ser bipartido entre a União e os estados, o financiamento do SUS contribui para o fortalecimento 

da atenção básica em saúde.  

42 Aos municípios são disponibilizados instrumentos técnicos e pedagógicos facilitadores do processo 

de formação e educação permanente dos membros das equipes de gestão e de atenção em saúde.  

43 É denominado unidade básica de saúde (UBS) todo estabelecimento de saúde que preste ações e 

serviços de atenção básica no âmbito do SUS.  

44 Apoiar e estimular a adoção da estratégia saúde da família como forma prioritária de expansão, 

consolidação e qualificação da atenção básica consistem em responsabilidades restritas às esferas de 

governo estadual e municipal.  

45 A PNAB resultou da experiência acumulada por um conjunto de atores — como movimentos sociais, 

população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo — envolvidos historicamente com o 

desenvolvimento e a consolidação do SUS. 

 

Julgue os próximos itens, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.  

46 No caso de vacinas inativadas — como a vacina contra hepatite B, tétano e difteria —, é necessária a 

aplicação de mais de uma dose para a adequada proteção; no caso das vacinas virais atenuadas, 

geralmente, basta aplicar dose única para a adequada proteção.  

47 Alguns indivíduos apresentam reação anafilática aos componentes dos imunobiológicos, em cujo 

mecanismo estão envolvidos os mastócitos. Essa reação, que ocorre nas primeiras duas horas após a 

aplicação, é caracterizada pela presença de urticária, sibilos, laringoespasmo e edema de lábios, 

podendo evoluir para hipotensão e choque anafilático.  

48 O desenvolvimento das atividades da sala de vacinação é responsabilidade da equipe de 

enfermagem, após treinamento e capacitação para os procedimentos de manuseio, conservação, 

preparo e administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação.  

49 A sala de vacinação é classificada como área crítica, devendo ser destinada exclusivamente à 

administração dos imunobiológicos, mas, excepcionalmente, considerando-se os diversos calendários de 

vacinação existentes, ela pode ser compartilhada com a administração dos imunobiológicos.  

50 Após a administração de uma vacina, a ocorrência, no vacinado, de temperatura acima de 38,5 ºC 

constitui contraindicação à aplicação de dose subsequente.  



51 No caso de idoso que nunca tenha sido vacinado contra febre amarela ou não tenha comprovante de 

vacinação, caberá ao médico avaliar a relação custo-benefício da vacinação, além da necessidade de 

administrar uma dose, considerando o risco da doença e de eventos adversos nessa faixa etária e(ou) 

decorrentes de comorbidades, bem como o histórico vacinal.  

52 A vacina contra hepatite B está indicada para indivíduos integrantes dos grupos vulneráveis, 

independentemente da faixa etária ou da comprovação da condição de vulnerabilidade. 

 

No que se refere ao SUS, julgue os itens subsequentes.  

53 Um acontecimento determinante que influenciou a criação do SUS foi a Conferência Nacional de 

Reforma da Psiquiatria, realizada em 1986, em Brasília.  

54 A Lei n.º 8.142/1990 dispõe sobre a participação popular no SUS e estabelece que o conselho de 

saúde tenha caráter permanente e deliberativo.  

55 No período anterior à criação do SUS, o sistema público de saúde prestava assistência apenas aos 

trabalhadores vinculados à previdência social, cabendo às entidades filantrópicas o atendimento aos 

demais cidadãos.  

56 O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, entidade representativa dos entes 

municipais na Comissão Intergestora Tripartite, trata de matérias referentes à saúde.  

57 A fim de propiciar e melhorar o controle social do SUS, está prevista, para a administração sistema, a 

participação da sociedade nos conselhos de saúde; nestes, a representação total deve ser de 75% de 

trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviços (públicos e privados). 

 

Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, julgue os itens que se seguem.  

58 O enfermeiro deverá suspender as atividades, individuais ou coletivas, informando imediatamente 

sua decisão, por escrito ou por meio eletrônico, ao conselho regional de enfermagem, caso o local de 

trabalho não ofereça condições seguras para o exercício profissional ou desrespeite a legislação vigente, 

ressalvadas as situações de urgência e emergência.  

59 O enfermeiro poderá recusar a comunicação formal ao conselho regional de enfermagem de fatos 

que envolvam sua recusa ou demissão de cargo, função ou emprego.  

60 O enfermeiro deverá denunciar aos órgãos competentes e posicionar-se contra ações e 

procedimentos de membros da equipe de saúde, se houver risco de danos decorrentes de imperícia, 

negligência e imprudência ao paciente. 

 

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, Portaria n.º 1.820/2009, julgue os 

próximos itens.  



61 Conforme protocolos e normas do Ministério da Saúde, o recebimento dos medicamentos que 

compõem a farmácia básica — e dos de alto custo, quando prescritos —, deve ser garantido aos 

pacientes.  

62 Não é permitido ao paciente internado o recebimento de visita de outros profissionais de saúde que 

não pertençam à unidade hospitalar da internação.  

63 Toda pessoa tem direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo 

após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública. 

 

No que concerne a diabetes melito, julgue os itens seguintes.  

64 O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 

complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 

coração e vasos sanguíneos.  

65 O diabetes gestacional pode ocorrer durante as últimas fases da gravidez, embora geralmente 

desapareça com o nascimento do bebê. As mulheres com esse tipo de diabetes têm maior propensão a 

desenvolver diabetes do tipo II em uma fase mais tardia da vida.  

66 Os sinais e sintomas característicos que levam à suspeita de diabetes são: poliúria, polidipsia, 

polifagia e perda inexplicável de peso.  

67 A glicemia pós-prandial é o teste recomendado para o diagnóstico de diabetes melito gestacional, 

por apresentar a melhor relação sensibilidade-especificidade.  

68 Recomenda-se a pessoas portadoras de diabetes melito do tipo II e usuárias de antidiabéticos orais a 

monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia. 

 

A respeito do SUS e do papel do enfermeiro na vigilância em saúde, julgue os itens seguintes. 

 69 As doenças crônicas não transmissíveis, às quais são atribuídas mais de 70% das mortes ocorridas 

nos últimos anos, tornaram-se a principal prioridade na área de saúde no Brasil.  

70 A morbimortalidade causada pelas doenças crônicas não transmissíveis é maior na população mais 

rica, o que exige uma atenção especial da enfermagem para esse grupo, buscando, por exemplo, realizar 

intervenções para o tratamento das disfunções metabólicas e cardiovasculares.  

71 A prevalência de diabetes e hipertensão arterial está aumentando paralelamente ao aumento do 

excesso de peso da população; por isso, a assistência de enfermagem deve ter como objetivo a 

intervenção sobre as mudanças desfavoráveis na dieta e na atividade física das pessoas.  

72 Embora as taxas de mortalidade por diabetes e certos tipos de câncer estejam subindo, nota-se uma 

queda na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, o que representa uma grande conquista 

para a saúde no Brasil.  



73 Ainda persistem no cenário de saúde brasileiro grandes desafios, como a redução da alta frequência 

de cesarianas, de nascimentos pré-termo e de abortos ilegais.  

74 As doenças crônicas não transmissíveis são a principal fonte de carga de doença, detendo os 

transtornos neuropsiquiátricos a maior parcela de contribuição, o que indica que o enfermeiro necessita 

de preparo clínico adequado para intervenção nos problemas de saúde dessa natureza. 

Acerca da assistência de enfermagem na vigilância em saúde e da saúde da criança e da mulher, julgue 

os itens subsequentes.  

75 O programa Rede Cegonha, vinculado ao Ministério da Saúde, reforça a rede hospitalar por meio da 

oferta de vagas para gestantes e recém-nascidos nas unidades de saúde e da criação de novas estruturas 

de assistência e acompanhamento, como são exemplos a Casa da gestante, do bebê e puérpera, e os 

centros de parto normal.  

76 A assistência de enfermagem ao recém-nascido e à criança direcionada à promoção do aleitamento 

materno, da hidratação oral e das imunizações contribui diretamente para a redução da mortalidade 

infantil.  

77 Mesmo com o avanço do trabalho de enfermagem na atenção primária em saúde no Brasil, ainda 

devem ser superados alguns desafios, como a sobrecarga de trabalho em razão do acúmulo de 

atividades gerenciais e de assistência com enfoque no indivíduo em detrimento da coletividade. 

78 No sistema de saúde brasileiro, as intervenções de enfermagem dirigidas às mães e às crianças têm 

sido ampliadas, quase atingindo a cobertura universal; porém, persiste o crescimento das desigualdades 

regionais de acesso a tais intervenções.  

79 O trabalho do enfermeiro no programa de humanização no pré-natal e nascimento, considerando a 

autonomia do indivíduo como uma diretriz do SUS, deve contribuir para garantir que a decisão da 

mulher sobre o tipo de parto de sua preferência, incluída a cesariana sem indicação clínica, seja 

respeitada pelo serviço de saúde. 80 O índice de cesarianas da rede pública é menor que o da rede 

privada de saúde, o que aponta para a necessidade de ampliação do acesso das mulheres a esse tipo de 

procedimento cirúrgico na rede pública. 

 

Julgue os seguintes itens, a respeito do processo de trabalho do enfermeiro na assistência à saúde.  

81 Um dos objetivos da assistência de enfermagem perioperatória é a orientação ao cliente e aos 

membros de sua família para que eles compreendam o problema de saúde, preparem-se para o 

tratamento e aprendam a utilizar seus próprios mecanismos fisiológicos e psicológicos, de modo a 

contribuir para o aumento do potencial da intervenção de enfermagem.  

82 As três classificações de enfermagem — NANDA, NIC e NOC — foram planejadas para serem 

utilizadas apenas individualmente, a fim de colaborar nas etapas do processo de enfermagem, que são o 

diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação.  

83 Os erros mais comuns no raciocínio diagnóstico do enfermeiro são: definição do problema a partir de 

dados insuficientes, ideia preconcebida quanto à resposta da pessoa examinada, omissão de pista 

significativa e identificação de apenas um sintoma ou uma pista como diagnóstico.  



84 Uma das linguagens padronizadas para a classificação dos diagnósticos de enfermagem é aquela 

proposta pela NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association International), que possui, em 

sua estrutura taxonômica, domínios, classes e diagnósticos de enfermagem. 

 

Embora a higienização das mãos seja, comprovadamente, a medida mais importante em prevenção e 

controle das infecções nos serviços de saúde, a adesão dos profissionais a essa medida ainda é 

insuficiente. A respeito desse tema e de aspectos diversos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.  

85 A finalidade da higienização das mãos é a remoção da sujidade e da microbiota da pele, o que 

interrompe a transmissão por contato, contribuindo para prevenção das infecções veiculadas por 

contato.  

86 A higienização das mãos com preparação alcoólica é indicada antes e após o contato com o paciente.  

87 De acordo com o código de ética dos profissionais de saúde, quando colocam em risco a saúde dos 

pacientes, esses profissionais podem ser responsabilizados por imperícia, negligência ou imprudência.  

88 Dos antissépticos utilizados para a higienização das mãos, o álcool 70% é o que apresenta mais rápida 

velocidade de ação, mas ele é pouco eficaz contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, 

micobactérias, vírus e fungos.  

 

Acerca das práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar, julgue os próximos itens.  

89 As precauções universais, atualmente denominadas precauções básicas, são medidas de prevenção 

que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico 

definido ou presumido de doença infecciosa.  

90 As precauções básicas compreendem equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de 

proteção individual — apetrechos que têm o objetivo de proteger a integridade física dos trabalhadores 

e pacientes. 

91 A recusa ao uso do equipamento de proteção individual é considerada infração que, na forma da 

legislação, pode ser punida até mesmo com a dispensa, por justa causa, do trabalhador faltoso. 

 

Julgue os itens seguintes, relacionados a distúrbios hidreletrolíticos frequentemente presentes em 

pacientes críticos e que requerem cuidados e conhecimentos especiais de enfermagem.  

92 Na hipernatremia, mais frequente que a hiponatremia, o quadro clínico é inespecífico, 

principalmente no que se refere a disfunções do sistema nervoso central, náuseas, vômitos e sede 

intensa.  

93 O potássio é um cátion predominantemente intracelular, e sua maior concentração encontra-se no 

músculo esquelético.  



94 O magnésio, que é o segundo cátion intracelular mais comum, apresenta efeito antagonista ao cálcio 

e está envolvido na contratilidade muscular e na transmissão neuronal. 

 

A respeito da assistência à criança sadia, julgue os itens que se seguem.  

95 A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que o aleitamento materno 

seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê e complementado até os dois anos de vida ou 

mais.  

96 A proteção do leite materno contra infecção respiratória, assim como ocorre contra a diarreia, é 

maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros seis meses de vida.  

97 A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros doze meses após o parto, 

desde que a mãe ainda não tenha menstruado e a criança esteja sendo alimentada exclusiva ou 

predominantemente com leite materno. 

 

No que se refere a tipos de processos de esterilização de produtos médico-hospitalares, julgue os 

itens subsequentes.  

98 A limpeza prévia dos produtos médico-hospitalares deve ser rigorosa para garantir a eficácia da 

esterilização, independentemente do material e do método de esterilização.  

99 O processo de esterilização por vapor saturado sob pressão é o mais utilizado em hospitais e o mais 

econômico para a esterilização de artigos termorresistentes.  

100 A esterilização de pós e pomadas deve ser feita em estufas e em vapor saturado sob pressão 

(autoclaves). 
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CARGO: ENFERMEIRO 

-  
26) Sobre o Decreto de no 94.406, de 8 de junho de 1987, queregulamentaaLeinº7.498,de25dejunhode1986, 
que dispõe sobre o exercício da enfermagem, analise asafirmativasaseguireassinaleaalternativacorreta. 

I. São considerados Enfermeiros: o titular do diploma de 
Enfermeiroconferidoporinstituiçãodeensinoouotitular do diploma ou certificado de Obstetriz ou 
deEnfermeira Obstétrica, conferidos nos termos dalei. 

II. São considerados Enfermeiros: o  titular  do  diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do 
diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz,ou equivalente, conferido por 
escola estrangeira, segundo as respectivas leis, registrado em virtude de acordo   de 
intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeira 
Obstétrica ou de Obstetriz. 

III. Ao Enfermeiro incumbe, privativamente, a consulta de Enfermagem, desde que no local tenha a 
presença de ummédico. 

IV. Ao Enfermeiro incumbe, privativamente, cuidados 
diretosdeEnfermagemapacientesgravescomriscode 
vidaecuidadosdeEnfermagemdemaiorcomplexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de tomar decisõesimediatas 

Estão corretas asafirmativas:  
a) I, II, III eIV 
b) I, II e IV,apenas 
c) I, II e III,apenas 
d) I e II,apenas 
e) IIapenas 

 

27) Sobre as proibições  dos profissionais descritos no 
CódigodeÉticadeEnfermagem,analiseasafirmativas 
abaixo,dêvaloresVerdadeiro(V)ouFalso(F)eassinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima parabaixo. 

()NegarAssistênciadeEnfermagememqualquersituação 
que se caracterize como urgência ou emergência. 

( ) Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação 
de qualquer natureza. 

() Administrar medicamentos, conhecendo a ação da 
droga, e certificando-se da possibilidade dos riscos. 

( ) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu 
representante legal, exceto em iminente risco de morte. 

a) V, F, F,V 
b) V, V, V,V 
c) F, V, V,F 
d) V, F, V,V 



e) F, V, F,V 
 

28)Sobre os fatores que influenciam a resposta imun e 
relacionadosaovacinado,leiaasafirmativasaseguire as sinale a alternativacorreta. 

I. No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Para algumas 
vacinas, devidoasuacomposição,enecessáriaaadministração de um número maior de doses, de 
acordo com a idade, comoocorrecomavacinaconjugadapneumocócica10 valente, a 
meningocócica C e a vacina hepatiteB. 

II. Asgestantesdevemreceberapenasvacinasvivas,para que ocorra a passagem dos antígenos 
vivos atenuados para ofeto. 

III. De maneira geral, não há contraindicação de aplicação de vacinas virais atenuadas para as 
mães que estejam amamentando, pois não foram observados eventos adversos associados à 
passagem desses vírus para o recém-nascido. 

IV. Geralmente, a reação anafilática ocorre na primeira vez em que a pessoa entra em contato 
com um imunobiológico. Portanto, as próximas doses não estão contraindicadas. 

Estão corretas as afirmativas:  
a) II e IV,apenas 
b) I, II, III eIV 
c) I e III,apenas 
d) II e III,apenas 
e) I, II e III,apenas 

 
29) O Manual de rede de frio apresenta orientações para organização dos equipamentos que 
armazenam imunobiológicos. Sobre este assunto, anal ise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ouFalso 

(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

()Identificaroequipamentoesinalizar“USOEXCLUSIVO”, 
de maneira visível. 

()VerificarnoManualdousuárioacapacidadeútilmáxima 
doequipamento,entreoutrasinformaçõesrelacionadas, 
antesdeiniciaroarmazenamentodosimunobiológicos. 

( ) Organizar os imunobiológicos nos compartimentos internos, diferenciando a distribuição  dos  
produtos  por tipo ou compartimento, uma vez que as câmaras refrigeradas não possuem 
distribuição uniforme de temperatura no seu interior. 

( ) Elaborar “Mapa Ilustrativo” do equipamento, indicando os tipos de imunobiológico armazenados 
por compartimento com: nome, lote, validade, quantidade e fluxo de entrada/saída. 

a) V,F,V,F 
b) V,V,V,V 
c) V,V,V,F 
d) V,V,F,V 
e) F,V,F,V 

 
30) SobreavacinadaFebreAmarela,assinaleaalternativa  correta. 

f) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que receberam uma dose da vacina antes de completar 
5 anos de idade, administrar duas doses do imunobiológico, com intervalo mínimo de 30 dias 
entre asdoses 

g) Administrar 1 dose a partir dos 9 meses de idade. Administrar 1 reforço aos 4 anos de idade 
(intervalo mínimo de 30 dias entre asdoses) 

h) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que nunca foram 
vacinadasousemcomprovantedevacinaçãoadministrar apenas 1dose do imunobiológico e 
considerarvacinado 

i) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que receberam  1 dose da vacina após completar 5 anos 
de idade, não administrar nenhuma dose e considerarvacinado 

j) Indivíduos a partir dos 5 anos de idade que receberam 
2dosesdavacina,administraroreforço10anosapósa administração dessadose 

 



31) Em uma consulta de enfermagem, o enfermeiro ver ificou que a data da última menstruação 
de uma gestante foi em 13/09/2016, e utilizando a R egra de Naegele, calculou a data provável do 
parto. Assinale a alternativa que contemple essa da ta provável do parto calculada. 

a)27/06/2017 
b)13/06/2017 
c)01/06/2017 
d)06/06/2017 
e)20/06/2017 

 
32) O esquema alimentar para crianças amamentadas, do nascimento até completar 6 meses de 
vida, deve ser  o aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Sobre o esquema alimentar 
dessa criança, a partir dos 6 meses de vida, assina le a alternativacorreta. 

k) Aocompletar10meses,deve-seoferecerparaacriança durante o dia: leite de vaca e refeição 
básica da família 2 vezes aodia 

l) Aocompletar12meses,deve-seoferecerparaacriança 
duranteodia:leitedevaca,papadefruta2vezesaodia e papa salgada 2 vezes aodia 

m) Ao completar 6 meses, deve-se oferecer para a criança durante o dia: leite materno por livre 
demanda, papa de fruta, papa salgada, papa de fruta e leitematerno 

n) Ao completar 6 meses, deve-se oferecer leite materno 
porlivredemanda,papadefruta1vezaodiaerefeição básica da família 2 vezes aodia 

o) Aocompletar12meses,deve-seoferecerparaacriança durante o dia: leite de vaca, papa de fruta 
apenas 1vez ao dia e papa salgada 2 vezes aodia 

 
33) Na Hanseníase, a avaliação do grau de incapacid ade, deve ser realizada, obrigatoriamente, 
no momento do diagnóstico e na alta, e também a cad a seis meses no 
tratamentomultibacilar(MB).Assinaleaalternativaque contemple a descrição da classificação de 
grau UM de incapacidade. 

p) Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas nospés 
q) Nenhum problema com os olhos, mãos e pés devidoà 

hanseníase 
r) Olhos: lagoftalmo e/ouectrópio 
s) Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas nasmãos 
t) Diminuição ou perda da sensibilidade nosolhos 

 
34) O Sarampo é RNA vírus pertencente ao gênero Mor billivirus, família Paramyxoviridae. Sobre 
esta doença, assinale a alternativacorreta. 

u) A doença ocorre de forma indireta e é considerada de baixacontagiosidade 
v) Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, possuem imunidade passiva 

conferida por anticorpos transmitidos pela viatransplacentária 
w) De um modo geral, apenas as crianças são suscetíveis ao vírus dosarampo 
x) O período de incubação é de geralmente 5 dias, 

podendovariarde3a7dias,desdeadatadaexposição até o aparecimento da febre, e cerca de 7 
dias até o início doexantema 

y) A imunidade via transplacentária  é  permanente,  razão pela qual não causa interferência na 
resposta à vacinação em menores de 12 meses devida 

 

35) SobreatransmissãodadoençaTuberculose,leiaas afi rmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.  

I. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis, 
produzidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose de vias aéreas (tuberculose 
pulmonar oularíngea). 

II. Somentepessoascomtuberculoseativatransmitema 
doença. 

III. Os casos baculíferos, ou seja, que têm baciloscopia  de escarro (exame de microscopia que 
permite a visualizaçãodebacilosdiretamentenoescarro)positivo são  os  principais  responsáveis   
pela   manutenção da cadeia de transmissão. Durante um ano, numa comunidade, uma pessoa 
com baciloscopia de escarro positiva infecta, em geral, de 10 a 15pessoas. 

IV. Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos se dispersam em 



aerossóis e, por isso, desempenham papel importante na transmissão da doença. 
Estão corretas as afirmativas:  
a) I,apenas 
b) I, II, III eIV 
c) I e III,apenas 
d) I, II e III,apenas 
e) I, III e IV,apenas 

 
36) O vírus chikungunya é originário da África, ond e foi identificado originalmente na Tanzânia 
em casos humanos febris e em mosquitos Aedes Aegypti. Sobre 
aFebredeChikungunya,assinaleaalternativacorreta. 

A)  Os principais hospedeiros dos arbovírus são humanos e primatas não humanos, além de 
outros vertebrados como roedores, pássaros e pequenosmamíferos 
B)  O período de incubação extrínseco, que ocorre no ser 
humano,éemmédiade10a14dias(podendovariarde 5 a 28dias) 
C) períododeincubaçãointrínseco,queocorrenovetor, dura em média 20dias 
D) Depois do período de incubação intrínseco, o mosquito 
écapazdetransmitirovírusaumhospedeirosuscetível, 
comooserhumano.Emseguida,omosquitopermanece infectante por apenas 4semanas 
E) O período de viremia no ser humano pode perdurar por até 30 dias e, geralmente, inicia-se 
10 dias antes da apresentação dossintomas 

 
37) O preparo e aplicação da insulina em pacientes 
diabéticosrequeralgunscuidados.Sobreesteassunto, 
analiseasafirmativasabaixo,dêvaloresVerdadeiro(V) o u Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima parabaixo. 

(  ) O frasco de insulina deve ser rolado gentilmente entre asmãosparamisturá-
la,antesdeaspirarseuconteúdo. 

(  ) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina de ação curta 
(regular) para que o frasco não se contamine com a insulina de ação intermediária(NPH). 

(  ) Deve-se sempre limpar o local de aplicação com álcool. 
() O local deve ser pinçado levemente entre dois dedose a agulha deve ser introduzida 
completamente, em ângulo de 90 graus. 
 

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

 



 

 

38) Para executar o Processo de  Enfermagem  devem  ser realizados alguns registros formais. 
Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativacorreta. 

I. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde edoença. 

II. Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas 
dapessoa,famíliaoucoletividadehumanaemumdado momento do processo saúde edoença. 

III. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de 
enfermagemidentificados. 

IV. Osresultadosalcançadoscomoconsequênciadas 
ações ou intervenções de enfermagem realizadas. 

Estão corretas as afirmativas:  
a) III e IV,apenas 
b) II, III e IV,apenas 
c) I, II, III eIV 
d) I, II e III,apenas 
e) I e II,apenas 

 
39) Sobre a fase da qualificação dos componentes pa ra operacionalização da Rede de Atenção 
às Urgências, assinale a alternativacorreta. 

z) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção 
àsUrgênciasvaielaborarosPlanosdeAçãoMunicipais dos Municípios integrantes da Comissão 
Intergestores Regional (CIR), em consonância com o Plano de Ação Regional 

aa) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção às Urgências será concedida pelo 
Ministério da Saúde aosgestoresdoSistemaÚnicodeSaúde(SUS),apósa 
etapadeCertificaçãodaRededeAtençãoàsUrgências, com avaliaçãoperiódica 

bb) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção às Urgências definirá as metas a serem 
cumpridas, cronogramadeimplantação,mecanismosderegulação, monitoramento e avaliação, o 
estabelecimento de responsabilidadeseoaportederecursospelaUnião, 

Estado, Distrito Federal e Municípios envolvidos 
cc) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção às Urgências é responsável pela 

aprovação do Plano de Ação Regional na Comissão Intergestores Regional (CIR) 
dd) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção às Urgências  será  definida  na  portaria  

específica  de cada um dos Componentes, onde constarão as responsabilidades que deverão 
ser cumpridas e as ações que serãodesenvolvidas 

 
40) Segundo  a  Portaria  número  529,  de  01/04/2 013,  que institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), adota comodefiniçãode  , a aplicação sistêmica e contínua de 
iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos 
adversos que afetam a segurança,asaúdehumana,ainteg ridadeprofissional, o meio ambiente e a 
imagem institucional. Assinale a alternativa que co mpleta corretamente alacuna. 

A)  Acidente 
B)  Segurança dopaciente 
C) Dano 
D) Gestão derisco 
E) Eventoadverso 



41) A sondagem gastrointestinal (GI) é a inserção d e uma sonda no estômago, duodeno ou 
intestino. Sobre as funções da sondagem GI, leia as  afirmativas a seguir e assinale a 
alternativacorreta. 

I. Somente a remoção de líquido na cavidadeGI. 
II. Lavaroestômagoeremoverassubstânciastóxicas 

ingeridas. 
III. Diagnosticar a motilidade GI e outrasdisfunções. 
IV. Administrar medicamentos ealimentos. 
Estão corretas as afirmativas:  
a) II, III e IV,apenas 
b) I, II, III eIV 
c) I, II e IV,apenas 
d) IVapenas 
e) II e IV,apenas 

 
42) Sobre a osteomielite, analise as afirmativas  a baixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência co rreta de cima parabaixo. 

( ) A osteomielite é uma infecção do osso, que se torna infectado por uma extensão da infecção 
dos tecidos moles, como por exemplo úlcera vascular. 

( ) Uma das causas da osteomielite é a contaminação óssea direta a partir da cirurgia óssea, 
fratura exposta ou lesão traumática. 

( ) A osteomielite não ocorre por disseminação hematogênica. 
()Os pacientes que se encontram em alto risco 
deosteomieliteincluemapenasosmalnutridosouobesos. 
ee) F,V,F,V 
ff) V,V,V,V 
gg) F,F,V,V 
hh) V,V,F,F 
ii) V,F,V,F 

 
43) O anestesista dispõe de várias técnicas anestés icas. Sobre a anestesia geral, leia as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativacorret a. 

I. Todas as drogas analgésicas causarão em um grau mais ou menos importante, os efeitos 
secundários da morfina, que são: depressão respiratória, sedação, náuseas evômitos. 

II. Anarcosepodeserobtidaporduasviasdeadministração diferentes, que podem ser associadas: 
inalação ou intravenosa. 

III. Certas intervenções exigem um relaxamento muscular completo ou uma imobilidade  perfeita  
e  para  obtê- la, o anestesista dispõe de um grande número de miorrelaxantes oucurares. 

IV. O único analgésico que pode ser utilizado atualmente durante uma anestesia geral é ofentanil. 
Estão corretas as afirmativas:  
a) I e II,apenas 
b) I, II, III eIV 
c) II e IV,apenas 
d) I,apenas 
e) I, II e III,apenas 

 
44) Sobreascirurgiasdoânus,assinaleaalternativacorr eta. 

A) Paraacirurgiadehemorroidas,opacientedeveestarem posição de perineostomia, as nádegas 
ultrapassando o plano damesa 
B) Na cirurgia de hemorroidas, uma pinça Kelly reta é colocada em cada hemorroida de modo 
a coloca-la de volta noreto 
C) Para a cirurgias de fistulas anais, o paciente deveestar 

em posição de Sims 
D) Alguns tumores pediculados, mas igualmenteos 

sésseis, não podem ser removidos por via baixa 
E) Pararealizarexéresedostumoresbenignosdoretopor via baixa, o paciente deve ser colocado 
em posição de Fowler 

 



 

45) MuitossãoosmateriaisusadosemCentrosCirúrgicos. Assinale a alternativa que contemple o 
nome da pinça mostrada na figuraabaixo. 

 

 

A) Pinça Bergeret 
B) Pinça KellyCurva 
C) deFarabeuf 
D) PinçaDebakey 
E) Pinça KocherReta 
 

46) Sobre administração de medicamentos em viasubcu tânea (SC), assinale a 
alternativa correta.  

A) O volume indicado para essa via é de 0,5 ml até 3,0ml 
B) Essaviadeveserusadaquandoopacientetemdoença 
vascular oclusiva 
C) É uma via utilizada com frequência na aplicação de medicamentos  em  tratamento  de  longa   
duração, em pós-operatórios, e na profilaxia de ocorrências vascularesobstrutivas 
D) Essaviaéempregada,sobretudoparafinsdiagnósticos, quando se testam alergias ou reação 
paratuberculose 
E) Essa via resulta em pouca absorção sistêmica eproduz efeito principalmentelocal 

 
 

47) Foi prescrito 500ml de Soro Glicosado (SG) a 10 % para correr de 8 em 8 horas. Temos 
disponível 500ml de SG a 5% e ampolas de 20ml de gl icose a 50%. Devem ser acrescentados 
______ml de glicose a 50% no frasco de SG a 5% para  transformá-lo em SG a 10% e o número de  
gotas  deve  ser ____  para correr o medicamento em  8 horas. Assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente as lacunas. 

a) 25; 20 gts/minuto 

b) 40; 23 gts/minuto 

c) 55; 21 gts/minuto 

d) 10; 20 gts/minuto 

e) 60; 22 gts/minuto 

 

48) Sobre pressão arterial, assinale a alternativa correta. 

a) Ingestão de alimentos, exercícios, dor e emoções como medo, ansiedade, raiva e estresse 
aumentam a pressão arterial 

b) A pressão sistólica representa o grau de resistência periférica 

c) A pressão diastólica representa a intensidade da contração ventricular 

d) A pressão arterial depende da resistência vascular 



periférica determinada pelas proteínas do sangue 

e) A pressão arterial geralmente é mais alta durante o sono e com o decorrer do dia pode haver 
uma ligeira diminuição 

 

49) Assinale a alternativa que contemple um exemplo  de fator que favorece o apetite. 

a) Condições patológicas 

b) Conforto físico 

c) Hipertermia 

d) Fraqueza 

e) Dor 

 

50) Uma  lesão  de  surgimento  previsível,  de  or igem não traumática,  que  apresenta  um  
tempo  maior para cicatrização, com maior risco par a infecção e complicações, recebe a 
denominação de _____, segundo a classificação de fe ridas. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 

a) Superficial 

b) Aguda 

c) Profunda 

d) Crônica 

e) Potencialmente contaminada 

 

 

GABARITO 

 

 
 

 



PROVA: EBSERH/HUJB – UFCG 

BANCA : INSTITUTO AOCP 

CARGO: ENFERMEIRO 

26. O Exame Físico consiste no  levantamento de con dições globais do cliente para buscar 
informações para subsidiar a assistência. Sobre as técnicas utilizadas no exame físico e os 
possíveis achados, assinale a alternativa correta. 

(A) Deve ser realizado sempre no sentido cefalo- podal, independente da situação ou paciente. 

(B) No exame do pescoço, é necessário atentar-se para contraturas, glândula tireoide e linfonodos 
palpáveis. 

(C) Na avaliação da cabeça e pescoço, utilizam-se as técnicas de inspeção e percussão. 

(D) Durante a ausculta pulmonar, é possível auscultar sons normais como os ruídos adventícios e 
também sons anormais como os murmúrios vesiculares que se dividem basicamente em: sibilos, 
estertores creptantes, roncos e atrito pleural. 

(E) No exame físico do abdômen, é necessário realizar primeiramente a percussão, pois a 
realização da ausculta e a palpação podem interferir nos sons observados. 

 

27. O  sigilo  profissional  e  confidencialidade d e informações dos  usuários  do  serviço  de 
saúde é de  fundamental  importância para uma adequ ada assistência. Sobre o sigilo profissional 
do enfermeiro, assinale a alternativa correta. 

(A) Pode-se haver a quebra do segredo profissional apenas com consentimento escrito da pessoa 
envolvida ou de seu representante legal. 

(B) É permitido quebrar o anonimato de fato sigiloso, quando o mesmo for de conhecimento público 
e em caso de falecimento da pessoa envolvida. 

(C) O Enfermeiro tem o direito de abster-se de revelar informações confidenciais, das quais tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional, a pessoas ou entidades que não estejam 
obrigadas ao sigilo. 

(D) Deve-se manter o segredo profissional de fato sigiloso  inclusive  em   situações   necessárias à 
prestação da assistência da equipe multiprofissional. 

(E) É permitido  em  qualquer  situação  franquear  o acesso a informações e documentos para 
pessoas que estão envolvidas, direta e indiretamente, na prestação da assistência. 

 

28. Segundo a Lei do Exercício Profissional de Enfe rmagem nº 7.498/1986, Regulamentada 
pelo Decreto 94.406/1987, é considerada uma ativida de privativa do enfermeiro 

(A) a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública. 

(B) a execução de parto com distocia. 

(C) a participação na programação da assistência de Enfermagem. 

(D) a realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária. 

(E) a organização e direção dos serviços de enfermagem. 



 

 

29. Um sistema de saúde é passível de questões e di lemas éticos que, se não resolvidos 
adequadamente,      podem      comprometer a atuaçã o profissional, a qualidade do atendimento 
ou a autonomia dos usuários. Nesse sentido, sobre a  hemotransfusão em pacientes Testemunhas 
de Jeová, assinale a alternativa correta. 

(A) Deve ocorrer em qualquer situação independentemente da existência ou não de risco de morte e 
aceitação do paciente. 

(B) No Brasil, ainda não existem instituições que ofereçam serviço de hemoterapia alternativa a 
esses pacientes. 

(C) Na   iminência   de   risco   de   morte,   caso seja    realizada    a    hemotransfusão,      sem o 
consentimento do paciente ou de seu representante legal, essa ação pode ser considerada crime. 

(D) Caso esteja prescrita pelo médico, o enfermeiro deve realizar a hemotransfusão, independente 
da situação e consentimento do paciente. 

(E) Quando o procedimento for eletivo, com necessidade de hemotransfusão, compete ao hospital 
requisitar decisão jurídica para proceder a hemoterapia, caso ela seja recusada. 

 

30. As questões éticas que envolvem a decisão sobre  quando iniciar ou finalizar uma 
reanimação cardiopulmonar (RCP) são complexas e pod em variar em diferentes contextos. Nesse 
sentido, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O uso de RCP extracorpórea (ECPR) tornou mais simples as decisões sobre suspensão das 
medidas de ressuscitação. 

(B) O controle direcionado de temperatura para prever desfechos neurológicos em pacientes pós-
PCR trouxe novos desafios nessa área.  

(C) A doação de órgãos após a ressuscitação ainda é um assunto controverso entre os 
especialistas. 

(D) Na morte encefálica, não se aplica o conceito  de preservação da vida, podendo o médico optar 
pela suspensão dos meios artificiais de sustentação de funções vegetativas. 

(E) A decisão de não reanimar, tomada em conjunto com a equipe multiprofissional e família, deve 
ser registrada e justificada no prontuário do paciente. 

 

31. Ato normativo, aprovado pela administração supe rior da organização de saúde, de caráter 
flexível, e que contém diretrizes básicas para o fu ncionamento do serviço de enfermagem, refere-
se 

(A) à rotina. 

(B) a procedimento. 

(C) a normas. 

(D) a regimento. 



(E) ao manual de Enfermagem. 

32. O papel que um elemento assume no grupo é deter minado pelas necessidades do próprio 
grupo, pelas características próprias de cada um do s elementos desse grupo e pela forma como 
essas características são percebidas pelos demais e lementos. O enunciado refere- se ao estilo de 
liderança 

(A) democrática. 

(B) situacional. 

(C) permissiva. 

(D) autocrática. 

(E) laissez-faire. 

 

33. Sobre o conteúdo incluso na Portaria nº 1.600/2 011, que reformula a Política Nacional de 
Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção à s Urgências no Sistema Único de Saúde, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Prioriza as linhas de cuidados cardiovascular, respiratória e traumatológica. 

(B) As Unidades de Pronto Atendimento devem prestar o primeiro atendimento em casos agudos e 
agudizados de natureza clínica e primeiro atendimento nos traumas, excluindo-se casos de natureza 
cirúrgica. 

(C) O componente hospitalar é constituído exclusivamente por Pronto-Socorro e UTI. 

(D) Força Nacional do SUS, Unidades de Pronto atendimento e Atenção domiciliar integram a Rede 
de Atenção às Urgências. 

 (E) Acolhimento com classificação de risco constituem uma das bases dos fluxos assistenciais 
apenas das UPAs, Pronto-Socorro e SAMU. 

 

34. Paciente, 52 anos, sexo feminino, comparece ao ambulatório de feridas apresentando 
lesão ulcerativa em região dorsal de pé esquerdo. N o exame físico do membro, observou-se ainda 
a presença de dermatite ocre, eczema, lipodermatoes clerose e edema. Os achados clínicos 
sugerem que se trata de 

(A) úlcera venosa. 

(B) úlcera arterial. 

(C) úlcera por leishmaniose. 

(D) úlcera por diabetes. 

(E) úlcera por pressão. 

35. Trata-se de uma mistura complexa de enzimas prote olíticas e peroxidases, extraída  do  
látex de um vegetal, que causa a proteólise (degrad ação de proteínas em aminoácidos) do tecido 
desvitalizado e da necrose, sem alterar o tecido sa dio. O enunciado refere-se 

(A) ao gel de papaína. 



(B) à colagenase. 

(C) ao gel de própolis. 

(D) aos ácidos graxos essencias. 

(E) ao hidrocoloide. 

36. Paciente, 78 anos, sexo feminino, internada no setor de clínica médica, após a avaliação 
do enfermeiro, recebe o seguinte diagnóstico de enf ermagem: “integridade tissular prejudicada, 
relacionada à imobilização física de circulação alt erada evidenciada por ferida com área de 
solapamento de 8cm na região trocantérica direita”.  O diagnóstico realizado pelo enfermeiro 
corresponde, na NANDA, ao domínio 

(A) nutrição. 

(B) conforto. 

(C) segurança/proteção. 

(D) enfrentamento/tolerância ao estresse. 

(E) eliminação e troca. 

 37. A fase inicial do processo de enfermagem, comu mente  conhecida   como   histórico   de 
enfermagem ou coleta de dados de enfermagem, corres ponde ao levantamento de dados por 
meio da aplicação do método científico.  Sobre  ess a  fase  do  processo de enfermagem, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

(A) Diz respeito a basicamente três atividades: coleta de dados objetivos e subjetivos, organização 
dos dados e documentação metódica. 

(B) Serve de embasamento para as decisões quanto a diagnósticos e intervenções de enfermagem, 
além da avaliação dos resultados. 

(C) A coleta de dados é realizada por meio da anamnese, na qual o enfermeiro utiliza um roteiro 
semiestruturado, e pela realização do exame físico com a aplicação das técnicas propedêuticas. 

(D) Nessa etapa do processo, devem ser valorizados os dados de natureza clínica, sendo os 
aspectos psicossociais considerados de pouca relevância nesse momento. 

(E) A parte do exame físico inclui a  mensuração dos SSVV, perímetros, estatura e peso, além de 
dados coletados por meio da inspeção, palpação, percussão e ausculta, a fim de identificar sinais 
normais e anormais nos diversos sistemas. 

38. Sobre os aspectos legais da Sistematização da A ssistência de Enfermagem e do Processo 
de Enfermagem, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O COFEN estabelece normas  e  diretrizes sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e implementação do Processo de Enfermagem nos serviços públicos de saúde, porém não 
contempla os serviços privados de saúde. 

(B) Processo deliberado, sistemático  e  contínuo  de verificação de mudanças nas respostas da 
pessoa, família ou  coletividade  humana  em um dado momento do processo saúde doença, consiste na 
fase V do processo de enfermagem, denominada avaliação de enfermagem. 



(C) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, 
escolas, associações comunitárias,  entre outros, o Processo de Enfermagem é usualmente denominado 
como Atendimento de Enfermagem. 

(D) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas que são independentes entre si. 

 (E) A 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, refere-se à IV etapa do PE, ou seja, Implementação. 

39. Bebê de cinco meses é levada à Unidade Básica d e Saúde pela mãe, para realização de 
consulta de puericultura com a enfermeira. Na ocasi ão, a enfermeira verificou que as vacinas a 
serem administradas no quarto mês de vida da crianç a estavam em atraso. 

Essas vacinas correspondem à 

(A) Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite, Pneumocócica 10 valente, Rotavírus. 

(B) Pentavalente, Vacina Oral Poliomielite, Pneumocócica 10 valente, Rotavírus. 

(C) Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite, Meningocócica C, Rotavírus. 

(D) Vacina Oral Poliomielite, Meningocócica C, Rotavírus, Febre Amarela. 

(E) Vacina Inativada Poliomielite, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Rotavírus. 

 

40. Irritabilidade, vômitos e diarreia moderados e invaginação intestinal constituem eventos 
adversos que podem ocorrer após a vacinação com 

(A) Vacina Oral Poliomielite. 

(B) Meningocócica C. 

(C) Pneumocócica 10 valente. 

(D) Tríplice Viral. 

(E) Rotavírus. 

 

41. Mulher de 36 anos, casada, compareceu à Unidade  Básica de Saúde para coleta de exame  
citopatológico.  Durante   a   coleta,  a enfermeir a observa corrimento vaginal amarelo-
esverdeado, bolhoso e fétido e edema de vulva. O pH  vaginal da paciente estava > 4,5, dessa 
forma, seguindo abordagem sindrômica, a enfermeira optou pelo tratamento de 

(A) gonorreia. 

(B) tricomoníase. 

(C) clamídia. 

(D) herpes vaginal. 

(E) candidíase vulvovaginal. 

 



42. Homem, 46 anos, portador do vírus da imunodefic iência humana há sete  anos,  com 
abandono do tratamento há dois anos, recebeu diagnó stico médico recente de tuberculose 
pulmonar. São atribuições do enfermeiro no atendime nto ao paciente com tuberculose, EXCETO 

(A) identificar os sintomáticos respiratórios. 

(B) realizar assistência integral às pessoas e famílias na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio ou nos demais espaços comunitários. 

(C) realizar consulta de enfermagem, conforme protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão. 

(D) solicitar exames (BAAR, raio-X de tórax, cultura, identificação e teste de sensibilidade para BK, 
prova tuberculínica). 

(E) dar alta por cura aos pacientes após o tratamento. 

43. Considera-se como recidiva na hanseníase todos os casos da doença, tratados 
regularmente com esquemas oficiais padronizados e c orretamente indicados, que receberam alta 
por cura. São características da recidiva: 

(A) surgimento súbito,  ausência  de  descamação  e poucos nervos com alterações sensitivo- 
motoras. 

(B) surgimento súbito, ausência de descamação e excelente resposta medicamentosa. 

(C) surgimento súbito, ulcerações raras e lesões antigas, geralmente imperceptíveis. 

(D) surgimento lento, poucas lesões recentes e resposta medicamentosa não pronunciada. 

(E) surgimento lento, ulcerações raras e excelente resposta medicamentosa. 

 

44. Sobre o tratamento atual da tuberculose no Bras il, instituído pelo Ministério da Saúde, é 
correto afirmar que 

(A) o esquema básico para adultos é composto por três fármacos distintos. 

(B) pacientes coinfectados pelo vírus da Aids recebem tratamento farmacológico distinto de 
pacientes não infectados. 

(C) na meningoencefalite tuberculosa deve ser associado coritcosteroide ao esquema anti-TB 
durante todo o tratamento. 

(D) a responsabilidade  da  conduta  terapêutica  dos casos com qualquer resistência aos 
medicamentos é da atenção primária em saúde. 

 (E) recomenda-se a solicitação de cultura, identificação e teste de sensibilidade para todos os casos 
com baciloscopia positiva ao final do segundo mês de tratamento. 

 

45. Sobre o cuidado com o paciente com Diabetes Mel litus tipo 2, no Sistema Único de Saúde, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Quando indicado o tratamento medicamentoso, recomenda-se iniciar a metformina em doses de 
850mg duas vezes ao dia. 



(B) A maioria das pessoas que atingiram o controle glicêmico com monoterapia não irão necessitar 
de associação de outra medicação dentro dos próximos dez anos. 

(C) Casos de hiperglicemia severa (>300mg/dl) podem se beneficiar de insulina NPH já no início do 
tratamento. 

(D) Não há contraindicação para o uso de metformina em pacientes com insuficiência renal 
pronunciada. 

(E) Pessoa com DM diagnosticado com controle metabólico inadequado e internações por 
complicações agudas nos últimos 12 meses são estratificadas como risco moderado. 

 

46. Homem de 54 anos deu entrada no Pronto- Socorro , com história de picada por serpente 
em região maleolar de pé  direito  há  um  dia, apr esentando dor e edema  endurado  até a altura 
do joelho do membro afetado, infartamento gangliona r em região inguinal direita e diurese 
hematúrica. Após avaliação do paciente,  este  rece beu  o  diagnóstico  de picada por jajaraca, 
sendo-lhe indicado administração de soro 

(A) anticrotálico. 

(B) antibotrópico. 

(C) antilaquético. 

(D) antielapídico. 

(E) antiloxoscélico. 

 

47. Rapaz, 21 anos, após queimadura com água ferven te, recebeu o primeiro atendimento 
pelo SAMU. Verificou-se presença de lesão térmica d e segundo grau em face, pescoço, região 
anterior de hemitórax E e MSE, equivalente a 

(A) 18% de SCQ. 

(B) 27% de SCQ. 

(C) 36% de SCQ. 

(D) 45% de SCQ. 

(E) 54% de SCQ. 

 48. Homem, 32 anos, deu entrada no PS apresentando  febre de 38,0ºC. Na inspeção, paciente 
em posição fetal, queixando-se de dor abdominal. Ap resentou, ainda, sinal de Blumberg positivo, 
o qual é caracterizado por 

(A) suspensão da inspiração devido à dor à compressão do rebordo costal direito. 

(B) dor durante a rotação interna da coxa fletida. 

(C) dor na fossa ilíaca direita após compressão profunda do quadrante inferior esquerdo. 

(D) dor à descompressão mais intensa do que à compressão na fossa ilíaca direita. 

(E) dor a punho-percussão na região lombar. 



 

49. Para garantir uma assistência de enfermagem de qu alidade, o enfermeiro deve assumir o 
ensino do paciente, como parte  integrante de suas funções, inserindo-o na própria assistência de 
enfermagem e  garantindo sua autonomia. Sobre o tem a, assinale a alternativa correta . 

(A) Nos espaços de ensino do autocuidado, perdem- se, muitas vezes, oportunidades de diálogo  
com o outro, desprezando-se seus saberes e experiências. 

(B) O ensino para o autocuidado e a autonomia para o cuidado de si devem ser realizados por meio 
de orientações técnicas, priorizando-se os aspectos biomédicos. 

(C) Considerando-se que a saúde é um fenômeno social, o ensino ao paciente dever ser realizado 
através de projetos unilaterais, individualizados e descontextualizados dirigidos ao ensino de 
competências para o cuidado de si. 

(D) O sucesso da promoção do autocuidado como investimento na autonomia dos sujeitos, deve 
ocorrer por imperativos da saúde através da uniformização de padrões de comportamento. 

(E) A partir do movimento da promoção da saúde, passou-se a valorizar o potencial de sujeição  de 
modelagens de educação em saúde que não reconhecem, nem valorizam, a autonomia dos indivíduos. 

 

50. O trabalho em equipe entre os profissionais da saúde da família tem como objetivo a 
obtenção de impactos sobre os diferentes fatores qu e interferem no processo saúde- doença. 
Sobre essa temática, é correto afirmar que 

(A) a abordagem integral dos indivíduos/famílias é dificultada pela soma de olhares dos distintos 
profissionais das equipes interdisciplinares. 

(B) a interdisciplinaridade representa a  anulação  da disciplinaridade e a especificidade de cada 
saber. 

(C) a transdisciplinaridade refere-se à associação de disciplinas que abordam um mesmo objeto   a 
partir de distintos pontos de vista sem uma integração interdisciplinar. 

(D) a ação interdisciplinar pressupõe a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na 
prática do outro. 

(E) o processo de trabalho em saúde está fundamentado numa inter-relação pessoal forte na qual 
há inexistência de conflitos no dia-a-dia da equipe. 

 

 

 

 

 

 


