
41 42 43 44 45 

01 02 03 04 05 

16 17 18 19 20 

06 07 08 09 10 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

11 12 13 14 15 

26 27 28 29 30 

36 37 38 39 40 

46 47 48 49 50 

RASCUNHO DO GABARITO

GURUPI-TO

FUNDAÇÃO UNIRG – UNIVERSIDADE DE GURUPI
REITORIA – PRÓ-REITORIA DE GGRADUAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO

REALIZAÇÃO

PROVA
21/01/2023

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA
EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMISFC)

PROCESSO SELETIVO 2023

INFORMAÇÕES AO(À) CANDIDATO(A)

DADOS DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL DE PROVA LOTAÇÃO

ORDEM

Prezado(a) Candidato(a),
Você está recebendo este Caderno de Provas com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  
dispostas da seguinte forma:
• Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) - De 01 a 30;
• Programa de Saúde da Família e Comunidade - De 31 a 40;
• Conhecimentos Específicos - De 41 a 50.
Cada questão apresenta 4 (quatro) opções de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha 
na Folha de Respostas a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
Ao receber este caderno, você deve conferir:
a) seus Dados Pessoais;
b) se o Tipo e a Cor deste caderno são os mesmos que constam do Cartão de Identificação e da Folha 

de Respostas.
1. Quando for permitida a abertura deste caderno, verifique se a quantidade e a ordem das questões 

estão corretas.
2. Caso este caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência de infor-

mações, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. O Cartão de Identificação e a Folha de Respostas são personalizados e não haverá substituição, 

em caso de erro de preenchimento cometido por você.
4. O Cartão de Identificação e a Folha de Respostas devem ser preenchidos com caneta esferográfica 

de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente.
5. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluídos a leitura dos avisos, a coleta da 

impressão digital e a marcação da Folha de Respostas.
6. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar a sua Folha de Respostas.
7. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.
8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, juntamente com a Folha de Respostas, este  

Caderno de Questões, não sendo permitido levar o mesmo, salvo o gabarito rascunho para pos-
terior conferência.

 BOA SORTE!

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - ENFERMAGEM
CADERNO DE PROVA TIPO 3 - ROSA
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Conhecimentos Gerais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 

Questão 1  
A lógica de organização do SUS em redes de atenção a partir da 
Atenção Básica (AB) reafirma o seu papel de 
I. ser a principal porta de entrada do usuário no sistema de 

saúde; 
II. ser responsável por coordenar o caminhar dos usuários pelos 

outros pontos de atenção da rede, quando suas necessidades 
de saúde não puderem ser atendidas somente por ações e 
serviços da APS; 

III. manter o vínculo com estes usuários, dando continuidade à 
atenção (ações de promoção da saúde, prevenção de 
agravos, entre outros), mesmo que estejam sendo cuidados 
também em outros pontos de atenção da rede. Essa posição 
estratégica da APS no fluxo da atenção à saúde do usuário 
tem por objetivo potencializar a garantia da integralidade, 
continuidade, eficiência e eficácia do sistema de saúde. 

Analise os itens acima e assinale 
(A) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
(B) se apenas os itens I e III estiverem corretos. 
(C) se apenas os itens II e III estiverem corretos. 
(D) se todos os itens estiverem corretos. 

Questão 2  
Em relação aos valores e princípios da Política Nacional de 
Promoção da Saúde, expressões fundamentais de todas as 
práticas e ações no campo de atuação da promoção da saúde, 
assinale a afirmativa incorreta.  
(A) Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no 

processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida. 
(B) Considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às 

diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça 
e a inclusão social como valores fundantes no processo de 
sua concretização. 

(C) Adota como princípios a equidade, a participação social, a 
autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a 
intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a 
territorialidade. 

(D) Expressa a saúde como a construção da autonomia do 
indivíduo no campo social, por meio de realização de seus 
anseios pessoais, incluída aí a noção de felicidade, satisfação 
profissional e bem-estar financeiro. 

Questão 3  
O Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 
Drogas terá como seus principais componentes: 
I. componente da atenção básica; 
II. componente da atenção nos Caps, ambulatórios e unidades 

hospitalares; 
III. componente da atenção hospitalar de referência; e 
IV. componente da rede de suporte social (associações de ajuda 

mútua e entidades da sociedade civil), complementar à rede 
de serviços disponibilizados pelo SUS.  

Analise os itens acima e assinale 
(A) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
(B) se apenas os itens I, II e III estiverem corretos. 
(C) se apenas os itens I, III e IV estiverem corretos. 
(D) se apenas os itens II, III e IV estiverem corretos. 

Questão 4  
Em relação aos princípios do HumanizaSUS, analise as afirmativas 
a seguir: 
I. A Política Nacional de Humanização busca transformar as 

relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato 
e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do 
isolamento e das relações de poder hierarquizadas. 
Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades 
e práticas de saúde podem conversar com a experiência 
daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem 
produzir saúde de forma mais corresponsável. 

II. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à 
saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar 
conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de 
saúde, assim como observar o processo de tomada de 
decisão, pelos gestores, nas organizações de saúde e nas 
ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a 
assistência em saúde não se restringem às responsabilidades 
da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem 
também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos 
tratamentos, assumindo posição protagonista com relação à 
sua saúde e à daqueles que lhes são caros. 

III. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se 
construída com a ampliação da autonomia e vontade das 
pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os 
usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só 
cumprem ordens: as mudanças acontecem com o 
reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado 
reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e 
valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 5  
Conforme orientações da Política Nacional de Humanização, há 
ferramentas experimentadas nos serviços de saúde, como as 
listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.  
(A) rodas de conversa 
(B) incentivo às redes e movimentos sociais 
(C) cursos de educação continuada para o público assistido 
(D) gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças 

Questão 6  
Com relação à interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. A estrutura conceitual da interprofissionalidade é marcada 

por processos cognitivos, com partilha de conhecimentos, 
mediados pelos afetos, ocorrendo no campo da organização 
dos saberes. 

II. A interdisciplinaridade, além de envolver processos cognitivos 
e afetivos, se realiza no campo das práticas, ou seja, no 
domínio pragmático. 

III. A dimensão afetiva é a mola impulsionadora do cognitivo 
(integração de saberes) e do pragmático (colaboração). 

Assinale 
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
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Questão 7  
Em relação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A intersetorialidade é adotada, prioritariamente, como 

prática de gestão, permitindo o estabelecimento de espaços 
compartilhados para o desenvolvimento das ações e serviços 
de saúde, tanto no âmbito da saúde como na relação com 
outros setores governamentais e não governamentais. 

II. No processo de fortalecimento do SNVS, os princípios e 
diretrizes do SUS estão permanentemente presentes. A 
busca, na atenção à saúde, pelos princípios da universalidade, 
integralidade, equidade, descentralização da gestão e das 
ações, regionalização e hierarquização dos serviços de saúde 
e participação social orientarão sempre o estabelecimento de 
políticas e a pauta de negociação entre os gestores das três 
esferas de governo. 

III. A descentralização das ações de Vigilância Sanitária é, além 
de um princípio norteador, uma estratégia de fortalecimento 
desse setor nas três esferas de governo. Por isso, a revisão 
das responsabilidades dos gestores do Sistema ultrapassa o 
campo das intenções normativas e incorpora o 
estabelecimento de metas de cobertura e definição de 
indicadores de desempenho, acompanhados por processos 
que viabilizem o controle social. O redirecionamento 
pretendido ajusta-se à capacidade de gestão de cada esfera 
de governo e à adoção do princípio da autoridade territorial, 
equilibrado pelo compromisso com a avaliação e o 
gerenciamento do risco sanitário. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 8  
O Programa Permanente de Organização e Acompanhamento das 
Ações Assistenciais em Saúde Mental deverá contemplar as 
atividades listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) avaliação da assistência à saúde mental no País, dentro do 

contexto de sistema global de atenção, promoção e 
recuperação da saúde mental 

(B) análise, avaliação e proposição de alternativas assistenciais 
na área de saúde mental 

(C) elaboração e proposição de protocolos de regulação e de 
mecanismos de implementação de módulo de regulação da 
assistência à saúde mental que venha a compor as Centrais 
de Regulação, com o objetivo de regular, ordenar e orientar 
essa assistência e com o princípio fundamental de 
incrementar a capacidade do poder público de gerir o sistema 
de saúde e de responder, de forma qualificada e integrada, às 
demandas de saúde de toda a população 

(D) supervisão e avaliação, in loco, dos hospitais psiquiátricos que 
compõem a rede assistencial do Sistema Único de Saúde, 
tendo em vista a adoção de medidas que reforcem a 
continuidade do processo de solidificação do modelo de 
atenção à saúde mental instituído no País 

Questão 9  
Os temas transversais são referências para a formulação de 
agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias e 
temas prioritários, operando em consonância com os princípios e 
os valores do SUS e da PNPS. Em relação a esses temas, assinale a 
alternativa que não apresente corretamente um deles. 
(A) mobilidade urbana 
(B) desenvolvimento sustentável 
(C) cultura da paz e direitos humanos 
(D) ambientes e territórios saudáveis 

Questão 10  
Em relação ao Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 
Derivados (Sinasan), analise as afirmativas a seguir: 
I. A manutenção de toda a cadeia produtiva do sangue 

depende dos valores voluntários e altruístas da sociedade 
para o ato da doação, devendo o candidato à doação de 
sangue ser atendido sob os princípios da universalidade, 
integralidade e equidade no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

II. Os serviços de hemoterapia promoverão a melhoria da 
atenção e acolhimento aos candidatos à doação, realizando a 
triagem clínica com vistas à segurança do receptor, porém 
com isenção de manifestações de juízo de valor, preconceito 
e discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, 
hábitos de vida, atividade profissional, condição 
socioeconômica, cor ou etnia, entre outras, sem prejuízo à 
segurança do receptor. 

III. A execução das ações de vigilância sanitária, controle de 
qualidade e vigilância epidemiológica no território nacional 
fica a cargo dos órgãos de apoio do Sinasan, aos quais cabe a 
definição e estabelecimento da forma de realização dessas 
ações por meio de regulamentos próprios. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 11  
Em relação ao Programa Academia da Saúde, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Os polos do Programa Academia da Saúde são espaços 

públicos construídos para o desenvolvimento das ações do 
programa, em conformidade com os objetivos, princípios e 
diretrizes previstos na Portaria. 

II. O Programa Academia da Saúde, destinado a maiores de 
sessenta anos, tem como objetivo principal contribuir para a 
promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de 
vida saudáveis da população a partir da implantação de polos 
com infraestrutura e profissionais qualificados. 

III. O Programa Academia da Saúde também segue os princípios, 
diretrizes e objetivos da Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS) e da Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB). 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Questão 11  
Em relação ao Programa Academia da Saúde, analise as 
afirmativas a seguir: 
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Questão 12  
Em relação à Atenção Primária à Saúde (APS), especificamente no 
que tange à Declaração de Alma-Ata, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. No que diz respeito à organização da APS, a declaração de 

Alma-Ata propõe a instituição de serviços locais de saúde 
centrados nas necessidades de saúde da população e 
fundados numa perspectiva interdisciplinar envolvendo 
médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes 
comunitários, bem como a participação social na gestão e 
controle de suas atividades. O documento descreve as 
seguintes ações mínimas, necessárias para o 
desenvolvimento da APS nos diversos países: educação em 
saúde voltada para a prevenção e proteção; distribuição de 
alimentos e nutrição apropriada; tratamento da água e 
saneamento; saúde materno-infantil; planejamento familiar; 
imunização; prevenção e controle de doenças endêmicas; 
tratamento de doenças e lesões comuns; fornecimento de 
medicamentos essenciais. 

II. A Declaração de Alma-Ata representa uma proposta num 
contexto muito maior que um pacote seletivo de cuidados 
básicos em saúde. Nesse sentido, aponta para a necessidade 
de sistemas de saúde universais, isto é, concebe a saúde 
como um direito humano; a redução de gastos com 
armamentos e conflitos bélicos e o aumento de 
investimentos em políticas sociais para o desenvolvimento 
das populações excluídas; o fornecimento e até a produção 
de medicamentos essenciais para distribuição à população de 
acordo com a suas necessidades; a compreensão de que a 
saúde é o resultado das condições econômicas e sociais, e das 
desigualdades entre os diversos países; e também estipula 
que os governos nacionais devem protagonizar a gestão dos 
sistemas de saúde, estimulando o intercâmbio e o apoio 
tecnológico, econômico e político internacional. 

III. Apesar de as metas de Alma-Ata jamais terem sido 
alcançadas plenamente, a APS tornou-se uma referência 
fundamental para as reformas sanitárias ocorridas em 
diversos países nos anos 80 e 90 do último século. 
Entretanto, muitos países e organismos internacionais, como 
o Banco Mundial, adotaram a APS numa perspectiva 
focalizada, entendendo a atenção primária como um 
conjunto de ações de saúde de baixa complexidade, dedicada 
a populações de baixa renda, no sentido de minimizar a 
exclusão social e econômica decorrentes da expansão do 
capitalismo global, distanciando-se do caráter universalista da 
Declaração de Alma-Ata e da ideia de defesa da saúde como 
um direito. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.  

Questão 13  
O Programa Nacional de Triagem Neonatal tem por objetivo o 
desenvolvimento de ações de triagem neonatal, diagnóstico, 
acompanhamento e tratamento das seguintes doenças 
congênitas, como as listadas nas alternativas a seguir, à exceção 
de uma. Assinale-a. 
(A) fenilcetonúria 
(B) doenças falciformes e outras hemoglobinopatias 
(C) hiperparatireoidismo congênito 
(D) fibrose cística 

Questão 14  
O objetivo é obter maior familiaridade sobre o tema e o 
problema investigados para a formulação de hipóteses. Os 
achados dessa pesquisa levam a evidências e elucidação de 
fenômenos. 
A descrição acima se refere à pesquisa 
(A) exploratória. 
(B) descritiva. 
(C) explicativa. 
(D) narrativa. 

Questão 15  
Trata-se de estudo exaustivo de um determinado objeto, 
explorando situações reais, contextos, variáveis causais.  
A descrição acima se refere ao procedimento de pesquisa 
(A) experimental. 
(B) documental. 
(C) de campo. 
(D) estudo de caso. 

Questão 16  
Em relação ao Programa para o Desenvolvimento do Complexo 
Industrial da Saúde (Procis), assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Tem como objetivo geral apoiar e fomentar o 

desenvolvimento tecnológico, a transferência de tecnologia e 
a inovação e produção nacionais, visando ampliar o acesso a 
tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
promover a eficiência produtiva do Complexo Industrial da 
Saúde (CIS). 

(B) São consideradas componentes do CIS as instituições públicas 
e privadas com ou sem fins lucrativos de fármacos, 
biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, produtos 
médicos, equipamentos, produtos para saúde e testes 
diagnósticos.  

(C) É diretriz do Procis estimular a articulação da geração de 
conhecimento científico e tecnológico com as oportunidades 
estratégicas de mercado referentes a tecnologias inovadoras 
e sustentáveis para o SUS. 

(D) É diretriz do Procis manter o aproveitamento das 
complementariedades entre os laboratórios e respeitar as 
vocações e o perfil produtivo. 

Questão 17  
É referente à articulação e coordenação de diferentes 
organizações de saúde responsáveis por ações de natureza 
diferenciada (primária, secundária ou terciária). 
Trata-se de 
(A) integração horizontal. 
(B) integração vertical. 
(C) nível de atenção. 
(D) acesso. 

Questão 18  
Em relação ao Programa Farmácia Popular do Brasil, está prevista 
a disponibilização de fraldas descartáveis para 
(A) crianças até seis meses de idade. 
(B) crianças até dezoito meses de idade. 
(C) idosos, desde que deficientes físicos acamados. 
(D) idosos, sem restrição. 
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Questão 19  
Em relação à Vigilância em Saúde do Trabalhador, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo 

do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e 
analisar os fatores determinantes e condicionantes dos 
agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de 
trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional 
e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e 
avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a 
eliminá-los ou controlá-los. 

II. Compõe um conjunto de práticas sanitárias, articuladas 
suprassetorialmente, cuja especificidade está centrada na 
relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho 
e nesta com a assistência, calcado nos princípios da vigilância 
em saúde, para a melhoria das condições de vida e saúde da 
população. 

III. Constitui uma área desvinculada e independente da vigilância 
em saúde como um todo mas pretende acrescentar ao 
conjunto de ações da vigilância em saúde estratégias de 
produção de conhecimentos e mecanismos de intervenção 
sobre os processos de produção, aproximando os diversos 
objetos comuns das práticas sanitárias àqueles oriundos da 
relação entre o trabalho e a saúde. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 20  
Com base no Decreto 7.508/2011, para ser instituída, a Região de 
Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços como os listados 
nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) atenção psicossocial 
(B) atendimento hospitalar com terapias integrativas 
(C) atenção ambulatorial especializada e hospitalar 
(D) vigilância em saúde 

Questão 21  
Em relação às ações que visam à redução de danos sociais e à 
saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas 
que causem dependência, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) A redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de 

produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, 
desenvolver-se-á por meio de ações de saúde dirigidas a 
usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem 
ou não querem interromper o referido uso, tendo como 
objetivo reduzir os riscos associados e, necessariamente, 
intervir na oferta ou no consumo. 

(B) As ações de informação, educação e aconselhamento terão 
por objetivo o estímulo à adoção de comportamentos mais 
seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que 
causem dependência, e nas práticas sexuais de seus 
consumidores e parceiros sexuais. 

(C) As ações de informação, educação e aconselhamento devem, 
necessariamente, ser acompanhadas da distribuição dos 
insumos destinados a minimizar os riscos decorrentes do 
consumo de produtos, substâncias e drogas que causem 
dependência. 

(D) As ações de redução de danos deverão ser desenvolvidas em 
consonância com a promoção dos direitos humanos, tendo 
especialmente em conta o respeito à diversidade dos 
usuários ou dependentes de produtos, substâncias ou drogas 
que causem dependência. 

Questão 22  
Os princípios organizativos do SUS estão listados nas alternativas 
a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) regionalização 
(B) uniformização 
(C) hierarquização 
(D) descentralização 

Questão 23  
Com base no que reza a Constituição, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações 
e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais preestabelecidos. 
No caso da União, o percentual é calculado sobre a receita 
corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo 
ser 
(A) superior a 8% (oito por cento). 
(B) superior a 10% (dez por cento). 
(C) inferior a 15% (quinze por cento). 
(D) inferior a 20% (vinte por cento).  

Questão 24  
No âmbito da Educação Permanente e Popular em Saúde, é 
necessário ter um quadrilátero da formação. Nas alternativas a 
seguir estão listados os elementos desse quadrilátero, à exceção 
de uma. Assinale-a. 
(A) análise da educação dos profissionais de saúde 
(B) análise do grau de interesse dos profissionais de saúde 
(C) análise das práticas de atenção à saúde 
(D) análise da organização social 

Questão 25  
Na elaboração de pesquisa científica em saúde, vários aspectos 
podem ser abordados, como os listados nas alternativas a seguir, 
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) análise impressionista do material observado 
(B) caminho para chegar aos objetivos propostos 
(C) universo da pesquisa 
(D) instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

Questão 26  
No âmbito do controle epidemiológico, a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de Doenças inclui o listado nas 
alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) difteria 
(B) leptospirose 
(C) herpes 
(D) síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika 

Questão 27  
As ações, serviços e programações em saúde devem basear-se no 
diagnóstico da população adscrita à equipe de saúde, 
considerando fatores e determinantes da saúde dessa população. 
Na prática, tem se traduzido sob o fenômeno da tripla carga de 
doenças. Por tripla carga de doença entende-se uma situação 
epidemiológica caracterizada por envolver o listado nas 
alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) as relações familiares em desequilíbrio, com repercussão na 

saúde mental 
(B) uma agenda não concluída de casos de infecções, desnutrição 

e problemas de saúde reprodutiva 
(C) o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco 

(tabagismo, obesidade, estresse, alimentação inadequada) 
(D) o forte crescimento da violência e das causas externas 
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Questão 19  
Em relação à Vigilância em Saúde do Trabalhador, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo 

do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e 
analisar os fatores determinantes e condicionantes dos 
agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de 
trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional 
e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e 
avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a 
eliminá-los ou controlá-los. 

II. Compõe um conjunto de práticas sanitárias, articuladas 
suprassetorialmente, cuja especificidade está centrada na 
relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho 
e nesta com a assistência, calcado nos princípios da vigilância 
em saúde, para a melhoria das condições de vida e saúde da 
população. 

III. Constitui uma área desvinculada e independente da vigilância 
em saúde como um todo mas pretende acrescentar ao 
conjunto de ações da vigilância em saúde estratégias de 
produção de conhecimentos e mecanismos de intervenção 
sobre os processos de produção, aproximando os diversos 
objetos comuns das práticas sanitárias àqueles oriundos da 
relação entre o trabalho e a saúde. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 20  
Com base no Decreto 7.508/2011, para ser instituída, a Região de 
Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços como os listados 
nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) atenção psicossocial 
(B) atendimento hospitalar com terapias integrativas 
(C) atenção ambulatorial especializada e hospitalar 
(D) vigilância em saúde 

Questão 21  
Em relação às ações que visam à redução de danos sociais e à 
saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas 
que causem dependência, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) A redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de 

produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, 
desenvolver-se-á por meio de ações de saúde dirigidas a 
usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem 
ou não querem interromper o referido uso, tendo como 
objetivo reduzir os riscos associados e, necessariamente, 
intervir na oferta ou no consumo. 

(B) As ações de informação, educação e aconselhamento terão 
por objetivo o estímulo à adoção de comportamentos mais 
seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que 
causem dependência, e nas práticas sexuais de seus 
consumidores e parceiros sexuais. 

(C) As ações de informação, educação e aconselhamento devem, 
necessariamente, ser acompanhadas da distribuição dos 
insumos destinados a minimizar os riscos decorrentes do 
consumo de produtos, substâncias e drogas que causem 
dependência. 

(D) As ações de redução de danos deverão ser desenvolvidas em 
consonância com a promoção dos direitos humanos, tendo 
especialmente em conta o respeito à diversidade dos 
usuários ou dependentes de produtos, substâncias ou drogas 
que causem dependência. 

Questão 22  
Os princípios organizativos do SUS estão listados nas alternativas 
a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) regionalização 
(B) uniformização 
(C) hierarquização 
(D) descentralização 

Questão 23  
Com base no que reza a Constituição, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações 
e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais preestabelecidos. 
No caso da União, o percentual é calculado sobre a receita 
corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo 
ser 
(A) superior a 8% (oito por cento). 
(B) superior a 10% (dez por cento). 
(C) inferior a 15% (quinze por cento). 
(D) inferior a 20% (vinte por cento).  

Questão 24  
No âmbito da Educação Permanente e Popular em Saúde, é 
necessário ter um quadrilátero da formação. Nas alternativas a 
seguir estão listados os elementos desse quadrilátero, à exceção 
de uma. Assinale-a. 
(A) análise da educação dos profissionais de saúde 
(B) análise do grau de interesse dos profissionais de saúde 
(C) análise das práticas de atenção à saúde 
(D) análise da organização social 

Questão 25  
Na elaboração de pesquisa científica em saúde, vários aspectos 
podem ser abordados, como os listados nas alternativas a seguir, 
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) análise impressionista do material observado 
(B) caminho para chegar aos objetivos propostos 
(C) universo da pesquisa 
(D) instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

Questão 26  
No âmbito do controle epidemiológico, a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de Doenças inclui o listado nas 
alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) difteria 
(B) leptospirose 
(C) herpes 
(D) síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika 

Questão 27  
As ações, serviços e programações em saúde devem basear-se no 
diagnóstico da população adscrita à equipe de saúde, 
considerando fatores e determinantes da saúde dessa população. 
Na prática, tem se traduzido sob o fenômeno da tripla carga de 
doenças. Por tripla carga de doença entende-se uma situação 
epidemiológica caracterizada por envolver o listado nas 
alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) as relações familiares em desequilíbrio, com repercussão na 

saúde mental 
(B) uma agenda não concluída de casos de infecções, desnutrição 

e problemas de saúde reprodutiva 
(C) o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco 

(tabagismo, obesidade, estresse, alimentação inadequada) 
(D) o forte crescimento da violência e das causas externas 

 

 

Questão 28  
De acordo com as diretrizes das Campanhas Nacionais de 
Vacinação, o público-alvo para a vacinação contra influenza tem 
representantes listados nas alternativas a seguir, à exceção de 
uma. Assinale-a. 
(A) crianças de 5 a 10 anos de idade 
(B) gestantes 
(C) povos indígenas 
(D) funcionários do sistema prisional 

Questão 29  
A atividade de apoiar e produzir a elaboração de materiais de 
divulgação para socializar informações e ações de promoção da 
saúde é de competência 
(A) do Ministério da Saúde. 
(B) das Secretarias Estaduais de Saúde. 
(C) das Secretarias Municipais de Saúde. 
(D) conjunta das três instâncias. 

Questão 30  
Com base na Lei 8.080/90, não são vedados, em todas as esferas 
de gestão do SUS, 
(A) o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 

medicamento de uso não autorizado pela Anvisa. 
(B) o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 

procedimento clínico ou cirúrgico experimental. 
(C) a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso 

de medicamento e produto, nacional ou importado, sem 
registro na Anvisa. 

(D) medicamento e produto em que a indicação de uso seja 
distinta daquela aprovada no registro na Anvisa, mesmo que 
seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde 
(Conitec). 

 

Programa de Saúde da 
Família e Comunidade 

Questão 31  
Em relação ao Apoio Matricial, analise as afirmativas a seguir: 
I. Também chamado de matriciamento, é um modo de realizar 

a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à 
integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do 
trabalho interdisciplinar. 

II. Na Atenção Básica em Saúde (ABS)/ Atenção Primária em 
Saúde (APS), ele pode se conformar através da relação entre 
equipes de Saúde da Família (equipes de SF) e Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), configurando-se de 
diferentes formas através de suas duas dimensões: técnico-
pedagógica e assistencial. 

III. Na dimensão técnico-pedagógica, estão incluídas as ações 
conjuntas entre profissionais do NASF e das equipes 
vinculadas, considerando-se as necessidades de cada 
indivíduo, família ou comunidade em questão e as 
possibilidades de integração. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 32  
Uma atenção primária à saúde, na perspectiva das redes de 
atenção à saúde, deve cumprir três funções essenciais que lhe 
imprimem a característica de uma estratégia de ordenação dos 
sistemas de atenção à saúde: 
I. a função resolutiva de atender a 55% dos problemas mais 

comuns de saúde; 
II. a função ordenadora de coordenar os fluxos e contrafluxos 

de pessoas, produtos e informações nas redes; 
III. a função de responsabilização pela saúde da população 

usuária que está adscrita, nas redes de atenção à saúde, às 
equipes de cuidados primários. 

Analise os itens acima e assinale 
(A) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
(B) se apenas os itens I e III estiverem corretos. 
(C) se apenas os itens II e III estiverem corretos. 
(D) se todos os itens estiverem corretos. 

Questão 33  
A concepção vigente na normativa do SUS é a de um sistema 
hierárquico, de tipo piramidal, formatado segundo as densidades 
relativas de cada nível de atenção em atenção básica, média e 
alta complexidades. 
Essa concepção hierárquica e piramidal deve ser substituída por 
(A) outras redes poliárquicas de atenção à saúde. 
(B) outra rede horizontal uniconceitual de atenção básica. 
(C) outra rede unificada de atendimento regional especializado. 
(D) outras redes de atenção à saúde centralizada nos médicos de 

saúde da família. 

Questão 34  
Em relação ao histórico da Atenção Primária no Brasil, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 198, 

define o Sistema Único de Saúde (SUS) como “as ações e 
serviços públicos de saúde que integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema 
único, organizado”. 

II. Em busca do fortalecimento dos princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde (MS) baseou-se nas 
experiências de países como a Inglaterra, Canadá, Espanha e 
Cuba para implementar mudanças na assistência 
ambulatorial nacional. Esses países organizaram seus 
sistemas de saúde dando prioridade à atenção de acesso 
universal, continuada e integral junto à comunidade, 
desenvolvendo sistemas orientados para Atenção Primária à 
Saúde (APS). 

III. É na década de 1980 que ocorre um avanço do processo de 
descentralização do setor saúde no Brasil. A esfera municipal, 
em particular, ainda que de modo lento, gradual e negociado, 
torna-se a principal responsável pela gestão da rede de 
serviços de saúde no país e, portanto, pela prestação direta 
da maioria das ações e programas de saúde. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.  
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Questão 35  
A respeito do histórico da Atenção Primária no Brasil, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. O desenho do SUS teve influência do ideário das reformas dos 

sistemas contemporâneos na década de setenta, e os 
conhecimentos acumulados com novos modos de práticas e 
formação de recursos humanos em nível local encontrarão 
eco no movimento sanitário, cujos esforços centraram-se em 
questões mais gerais das políticas e do direito à saúde. 

II. Os primeiros anos da reforma foram marcados pela 
integração e fusões de instituições associadas à tentativa de 
manter e difundir novos princípios num contexto de grave 
crise fiscal e financeira. 

III. A partir de 1996, houve um impulso na política de 
descentralização com Normas Operacionais favorecendo um 
arcabouço legal e administrativo necessário ao novo papel 
atribuído para o poder local. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 36  
Atividades em grupo realizadas na Unidade Básica de Saúde ou 
em outros espaços do território, como associações de moradores, 
contando com a presença de profissionais do NASF e da equipe 
de SF. Podem ser de coordenação conjunta ou de coordenação 
do profissional do NASF ou da equipe de SF contando com a 
participação ocasional de outros profissionais da ABS/APS. 
A definição acima corresponde a 
(A) reuniões de matriciamento. 
(B) atividade coletiva compartilhada. 
(C) atendimento domiciliar compartilhado. 
(D) ações compartilhadas no território. 

Questão 37  
Em relação à família como unidade básica de atenção à saúde, 
assinale a afirmativa incorreta. 
(A) A família desempenha um papel importante na provisão de 

cuidado informal para seus membros. 
(B) É no contexto social do trabalho, e posteriormente da família, 

que se salvaguarda a saúde e se lida com as doenças.  
(C) Há um geral reconhecimento, hoje em dia, de que a família 

está no centro das funções de cuidado.  
(D) A vida cotidiana doméstica é caracterizada pelo atendimento 

às necessidades físicas e psicológicas dos diferentes membros 
da família. 

Questão 38  
Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, assinale a sigla 
incorretamente representada. 
(A) Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – Sisvan 
(B) Sistema de Informações de Nascidos Vivos – Sinv 
(C) Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA 
(D) Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial – CIHA 

Questão 39  
Em relação aos espaços de intervenção em saúde, analise as 
afirmativas acerca dos âmbitos macro, meso e microssociais: 
I. No plano macro, instituem-se intervenções como a 

elaboração de legislação específica para os fatores de risco, o 
aumento de impostos dos bens produtores das condições de 
saúde como, por exemplo, álcool e tabaco. 

II. No plano meso, as intervenções preventivas devem se fazer 
em comunidades, nos ambientes de trabalho e nos 
ambientes escolares. Por exemplo, as intervenções 
preventivas realizadas nos ambientes de trabalho, além de 
produzir resultados sanitários, têm um efeito econômico 
muito positivo.  

III. No nível micro, o espaço privilegiado de atuação para a 
prevenção das condições de saúde é o das unidades de 
saúde, especialmente as unidades da ESF pela simples razão 
de que é, ali, que a população é conhecida, vinculada e 
acompanhada longitudinalmente numa RAS. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 40  
As funções da Atenção Primária à Saúde estão listadas nas 
alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.  
(A) resolubilidade 
(B) comunicação 
(C) integralidade 
(D) responsabilização 
 

 Conhecimentos Específicos 

Questão 41  
As úlceras genitais representam síndrome clínica, sendo muitas 
vezes causadas por IST, e se manifestam como lesões ulcerativas 
erosivas, precedidas ou não por pústulas e/ou vesículas, 
acompanhadas ou não de dor, ardor, prurido, drenagem de 
material mucopurulento, sangramento e linfadenopatia regional. 
A sífilis primária é caracterizada por 
(A) úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da 

bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou 
outros locais do tegumento), indolor, com base endurecida e 
fundo limpo, rica em treponemas. 

(B) surgimento de lesões eritemato-papulosas de um a três 
milímetros de diâmetro, que rapidamente evoluem para 
vesículas sobre base eritematosa, muito dolorosas e de 
localização variável na região genital. 

(C) lesões dolorosas, geralmente múltiplas e devidas à 
autoinoculação. A borda é irregular, apresentando contornos 
eritemato-edematosos e fundo heterogêneo, recoberto por 
exsudato necrótico, amarelado, com odor fétido, que, 
quando removido, revela tecido de granulação com 
sangramento fácil. 

(D) ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, 
com fundo granuloso, de aspecto vermelho vivo e de 
sangramento fácil. 
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Questão 35  
A respeito do histórico da Atenção Primária no Brasil, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. O desenho do SUS teve influência do ideário das reformas dos 

sistemas contemporâneos na década de setenta, e os 
conhecimentos acumulados com novos modos de práticas e 
formação de recursos humanos em nível local encontrarão 
eco no movimento sanitário, cujos esforços centraram-se em 
questões mais gerais das políticas e do direito à saúde. 

II. Os primeiros anos da reforma foram marcados pela 
integração e fusões de instituições associadas à tentativa de 
manter e difundir novos princípios num contexto de grave 
crise fiscal e financeira. 

III. A partir de 1996, houve um impulso na política de 
descentralização com Normas Operacionais favorecendo um 
arcabouço legal e administrativo necessário ao novo papel 
atribuído para o poder local. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 36  
Atividades em grupo realizadas na Unidade Básica de Saúde ou 
em outros espaços do território, como associações de moradores, 
contando com a presença de profissionais do NASF e da equipe 
de SF. Podem ser de coordenação conjunta ou de coordenação 
do profissional do NASF ou da equipe de SF contando com a 
participação ocasional de outros profissionais da ABS/APS. 
A definição acima corresponde a 
(A) reuniões de matriciamento. 
(B) atividade coletiva compartilhada. 
(C) atendimento domiciliar compartilhado. 
(D) ações compartilhadas no território. 

Questão 37  
Em relação à família como unidade básica de atenção à saúde, 
assinale a afirmativa incorreta. 
(A) A família desempenha um papel importante na provisão de 

cuidado informal para seus membros. 
(B) É no contexto social do trabalho, e posteriormente da família, 

que se salvaguarda a saúde e se lida com as doenças.  
(C) Há um geral reconhecimento, hoje em dia, de que a família 

está no centro das funções de cuidado.  
(D) A vida cotidiana doméstica é caracterizada pelo atendimento 

às necessidades físicas e psicológicas dos diferentes membros 
da família. 

Questão 38  
Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, assinale a sigla 
incorretamente representada. 
(A) Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – Sisvan 
(B) Sistema de Informações de Nascidos Vivos – Sinv 
(C) Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA 
(D) Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial – CIHA 

Questão 39  
Em relação aos espaços de intervenção em saúde, analise as 
afirmativas acerca dos âmbitos macro, meso e microssociais: 
I. No plano macro, instituem-se intervenções como a 

elaboração de legislação específica para os fatores de risco, o 
aumento de impostos dos bens produtores das condições de 
saúde como, por exemplo, álcool e tabaco. 

II. No plano meso, as intervenções preventivas devem se fazer 
em comunidades, nos ambientes de trabalho e nos 
ambientes escolares. Por exemplo, as intervenções 
preventivas realizadas nos ambientes de trabalho, além de 
produzir resultados sanitários, têm um efeito econômico 
muito positivo.  

III. No nível micro, o espaço privilegiado de atuação para a 
prevenção das condições de saúde é o das unidades de 
saúde, especialmente as unidades da ESF pela simples razão 
de que é, ali, que a população é conhecida, vinculada e 
acompanhada longitudinalmente numa RAS. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 40  
As funções da Atenção Primária à Saúde estão listadas nas 
alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.  
(A) resolubilidade 
(B) comunicação 
(C) integralidade 
(D) responsabilização 
 

 Conhecimentos Específicos 

Questão 41  
As úlceras genitais representam síndrome clínica, sendo muitas 
vezes causadas por IST, e se manifestam como lesões ulcerativas 
erosivas, precedidas ou não por pústulas e/ou vesículas, 
acompanhadas ou não de dor, ardor, prurido, drenagem de 
material mucopurulento, sangramento e linfadenopatia regional. 
A sífilis primária é caracterizada por 
(A) úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da 

bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou 
outros locais do tegumento), indolor, com base endurecida e 
fundo limpo, rica em treponemas. 

(B) surgimento de lesões eritemato-papulosas de um a três 
milímetros de diâmetro, que rapidamente evoluem para 
vesículas sobre base eritematosa, muito dolorosas e de 
localização variável na região genital. 

(C) lesões dolorosas, geralmente múltiplas e devidas à 
autoinoculação. A borda é irregular, apresentando contornos 
eritemato-edematosos e fundo heterogêneo, recoberto por 
exsudato necrótico, amarelado, com odor fétido, que, 
quando removido, revela tecido de granulação com 
sangramento fácil. 

(D) ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, 
com fundo granuloso, de aspecto vermelho vivo e de 
sangramento fácil. 

 

 

Questão 42  
Na execução do Processo de Enfermagem, na etapa do 
Planejamento de Enfermagem, o enfermeiro esclarece os 
resultados esperados, com base nas prioridades e determina as 
intervenções/ações (prescrição) de enfermagem. 
Assinale a alternativa que corresponda às Intervenções 
Interdependentes. 
(A) Não exigem orientações ou prescrições de outros 

profissionais, são ações autônomas, com base científica. 
Estão relacionadas às atividades da vida diária, educação e 
promoção da saúde. 

(B) São aquelas que envolvem a participação de outros 
profissionais, como o fisioterapeuta, psicólogo, assistente 
social, nutricionista, entre outros. 

(C) São aquelas que requerem a prescrição médica, visando 
tratar ou controlar as alterações fisiopatológicas.  
O enfermeiro executa essas ações de forma colaborativa, 
tendo por base as prescrições médicas, como, por exemplo, a 
administração de medicamentos. 

(D) O enfermeiro necessita desenvolver competência técnica e 
conhecimentos para a sua execução. 

Questão 43  
A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. No 
Brasil, a doença meningocócica é endêmica, com ocorrência de 
surtos esporádicos. 
Sobre a doença meningocócica é correto afirmar que 
(A) todos os contatos próximos de um caso de doença 

meningocócica, com estado vacinal incompleto, deverão 
receber a quimioprofilaxia. 

(B) a Ficha de Investigação de Meningite é o instrumento 
utilizado para a investigação. 

(C) os surtos e os aglomerados de casos ou óbitos são de 
notificação compulsória. 

(D) a transmissão se dá por contato direto e indireto pessoa a 
pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas 
infectadas, assintomáticas ou doentes. 

Questão 44  
A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação 
dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo 
com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. 
Podem ser classificados como nível amarelo (prioridade 1 – 
urgência, atendimento o mais rápido possível) a seguinte 
situação/queixa: 
(A) diminuição do nível de consciência. 
(B) lombalgia intensa. 
(C) complicações de diabetes (hipo ou hiperglicemia). 
(D) tentativa de suicídio. 

Questão 45  
A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) é indicada para 
prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea). 
Em relação à vacina BCG, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a 

criança apresentar peso inferior a 2kg. 
(B) A vacina é contraindicada para os usuários a partir dos 5 anos 

de idade portadores de HIV, mesmo que assintomáticos e 
sem sinais de imunodeficiência. 

(C) A vacina não pode ser administrada simultaneamente com as 
demais vacinas dos calendários de vacinação do Ministério da 
Saúde. 

(D) A administração da vacina é feita por via intradérmica na 
região do músculo deltoide, no nível da inserção inferior, na 
face externa superior do braço direito. 

Questão 46  
Para qualquer situação em que o exame de HIV/aids for 
requerido para menores de 18 anos, devem ser realizadas ações 
para detectar situações que possam violar a dignidade sexual 
dessas pessoas. De acordo com as normativas do Ministério da 
Saúde, os testes rápidos para HIV e sífilis na Atenção Básica são 
ofertados aos adolescentes em geral. 
De acordo com as normas do MS para testagem em adolescentes, 
é correto afirmar que 
(A) quanto a adolescentes de 10 a 12 anos incompletos, que 

também têm o direito de saber sua condição de saúde, a 
testagem e a entrega de exames anti-HIV não precisarão da 
presença dos pais ou responsáveis legais. 

(B) dentro da atenção integral, recomenda-se que, na testagem 
de HIV em adolescentes entre 12 a 18 anos de idade, 
independente da avaliação pela equipe de saúde das suas 
condições de discernimento e de autonomia, a entrega de 
exames anti-HIV só será realizada com a presença dos pais ou 
responsáveis legais. 

(C) dentro da atenção integral, recomenda-se que, na testagem 
de HIV em adolescentes entre 12 a 18 anos de idade, não se 
faça avaliação pela equipe de saúde das suas condições de 
discernimento e de autonomia. 

(D) quanto a adolescentes de 10 a 12 anos incompletos, que 
também têm o direito de saber sua condição de saúde, a 
testagem e entrega de exames anti-HIV só serão realizadas 
com a presença dos pais ou responsáveis legais. 

Questão 47  
A administração de sangue e componentes sanguíneos requer 
conhecimento a respeito das técnicas de administração corretas 
e das possíveis complicações. O tipo mais perigoso de reação à 
transfusão, e possivelmente de risco à vida, ocorre quando o 
sangue do doador é incompatível com aquele do receptor (i. e., 
reação de hipersensibilidade tipo II), chamada de reação 
hemolítica aguda. 
Assinale a afirmativa correta em relação à reação hemolítica 
aguda. 
(A) As reações hemolíticas agudas à transfusão não podem ser 

prevenidas. 
(B) Os sintomas de reação hemolítica aguda são urticária, prurido 

e rubor. 
(C) Os sinais e sintomas de uma reação hemolítica aguda são 

febre, anemia, aumento do nível de bilirrubina, diminuição ou 
ausência de haptoglobina e, possivelmente, icterícia até  
14 dias após a transfusão. 

(D) As causas mais comuns de reação hemolítica aguda são os 
erros na rotulagem do componente sanguíneo e na 
identificação do paciente. 

Questão 48  
“Justifica a prática da Enfermagem a ausência de capacidade do 
indivíduo manter continuamente, quantidade e qualidade de 
autocuidar-se que sejam terapêuticas na manutenção da vida e 
da saúde, na recuperação da doença, dano ou na maneira de 
enfrentar seus efeitos. Para a criança, a condição é a inabilidade 
dos pais e/ou responsáveis.” 
Esse é o conceito da  
(A) Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem. 
(B) Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau. 
(C) Teoria da Adaptação de Calista Roy. 
(D) Teoria do Vir-a-ser Humano de Rosimarie Parse. 
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Questão 49  
HAS Crônica consiste em uma condição clínica multifatorial, 
geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação 
sustentada dos níveis pressóricos sistólicos ≥ 140mmHg e/ou 
diastólicos ≥ 90mmHg. 
Em relação à HAS é correto afirmar que 
(A) o diagnóstico pode ser definido em uma única visita se a  

PA do paciente estiver maior ou igual a 160/100mmHg. 
(B) o diagnóstico da HAS se divide em três estágios que guiarão o 

manejo terapêutico, sendo o estágio II definido por  
PAS 150-179mmHg e PAD 90-109mmHg. 

(C) o diagnóstico de HAS deve ser estabelecido em mais de uma 
visita médica: de 2 a 3 visitas, com intervalos de  
1 a 4 semanas entre elas. 

(D) se recomenda o rastreamento, para todo indivíduo com idade 
≥ 13 anos, quando presente na Unidade de Atenção Primária 
para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre 
outros. 

Questão 50  
A presença de edema ocorre em 80% das gestantes e ele é pouco 
sensível e específico para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. No 
entanto, a verificação de edema na consulta de enfermagem pré-
natal tem por objetivo detectar precocemente a ocorrência de 
edema patológico. Na presença do seguinte achado: edema 
unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos, assinale a 
alternativa correta em relação à conduta adotada. 
(A) Deve-se verificar a presença de sinais ou sintomas de pré-

eclâmpsia grave e interrogar a gestante sobre os movimentos 
fetais. 

(B) Havendo suspeita de processos trombóticos (tromboflebite, 
TVP), a gestante deve ser avaliada pelo médico da unidade e 
encaminhada para o serviço de alto risco. 

(C) Deve-se verificar se o edema está relacionado à postura, ao 
fim do dia, ao aumento da temperatura ou ao tipo de 
calçado. 

(D) A gestante deve ser avaliada e acompanhada pelo médico da 
unidade, de acordo com o calendário de rotina. 

 






