
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
TESTE SELETIVO 003/2016 
CARGO: ENFERMEIRO ESF 

 

IMPORTANTE: 

1 – Neste caderno de questões existem 40 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas de 

resposta para cada questão, das quais apenas uma será aceita como resposta. 

2 - Cada questão da Prova tem valor de 0,25 pontos, totalizando 10,0 (Dez) pontos. 

3 - As respostas da Prova Objetiva devem ser transcritas para a Folha de Respostas, que será o 

único instrumento válido para a sua correção, sendo que o prejuízo advindo do preenchimento 

incorreto será de inteira responsabilidade do candidato.  

4 - O preenchimento da Folha de Respostas deve ser realizado com caneta esferográfica azul ou 

preta, de escrita grossa. 

5 - Ao terminar a prova, entregue a mesma ao Fiscal de Sala, a Folha de Respostas devidamente 

assinada. Somente poderá levar o caderno de provas o candidato que permanecer na sala por, no 

mínimo, duas horas e trinta minutos após o início da Prova Objetiva. 

6 – O tempo de permanência mínimo é de 60 minutos após o início da prova e máximo de 3 

horas. 

7 - O gabarito da prova será disponibilizado no endereço eletrônico 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2016 na data provável de 27 de julho de 2016, 

a partir das 15 horas. 

8 – Você poderá levar suas respostas, anotando-as no quadro abaixo que deverá ser destacado e 

guardado para sua conferência. 
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1 - Sobre as diretrizes do SUS, assinale a alternativa que corresponde ao seguinte conceito: 

“Define o sistema de saúde organizado, tendo uma única direção, com único gestor em cada 

esfera de governo (federal, estadual e municipal), cada gestor em cada esfera de governo tem 

atribuições comuns e competências específicas.”  

A) Integralidade 

B) Regionalização 

C) Equidade 

D) Descentralização 

E) Hierarquização 

 

2-  A atenção básica tem como fundamentos e diretrizes: 

I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 

decentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais; 

II. Possibilitar o acesso universal e continuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial a rede de atenção; 

III. Adscrever os usuários e desenvolver relações de vinculo e responsabilização entre as 

equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado; 

IV. A politica nacional de atenção básica considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção 

Primaria à Saúde”, nas atuais concepções como termos antagônicos. 

 

Considere a alternativa CORRETA: 

A) II, III e IV corretas; 

B) I, III e IV corretas; 

C) I, II e III corretas; 

D) II e III corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

3 – A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, busca 

favorecer a reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, 

diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de 

saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

Sobre a ESF, assinale a alternativa CORRETA: 

A) A equipe multiprofissional mínima da ESF é composta por: médico, enfermeiro, técnico ou 

auxiliar de enfermagem, ACS e zelador; 

B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, sendo 

no máximo 450 pessoas por ACS; 

C) Cada enfermeiro é responsável por uma equipe com no máximo 10 ACS e uma carga 

horária de 40 horas semanais; 

D) Os Agentes Comunitários de Saúde devem acompanhar as famílias dentro da sua micro 

área, com periodicidade mensal para famílias de baixo risco e quinzenal para famílias de 

alto risco e vulnerabilidade social, gestantes e crianças menores de 2 anos; 

E) O acolhimento dos usuários, é uma atribuição comum a todos os profissionais da equipe 

de ESF, procedendo a primeira avaliação e identificando as necessidades de intervenções 

de cuidado, proporcionando um atendimento humanizado e se responsabilizando pela 

continuidade da atenção, viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

 



4 – A equipe de saúde precisa conhecer a realidade da comunidade e para tal deverá reunir 

informações identificando suas principais necessidades em saúde e, com essas informações, 

realizar o diagnóstico de saúde da comunidade, o planejamento e a execução das ações.   

 

Há diversos instrumentos que podem ser utilizados para a coleta dos dados pela equipe da 

Estratégia Saúde da Família, EXCETO: 

 

A) Cadastro familiar; 

B) Mapeamento da área de atuação; 

C) Visita domiciliar/entrevista; 

D) Campanhas de multivacinação; 

E) Reuniões e educação em saúde na comunidade. 

 

5 - Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, 

Lei nº 8.142/90: 

I - Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada 

ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 

direito Público ou privado. (V)  (F) 

II - A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos 

sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. (V)  (F) 

III - A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e 

conselhos de saúde. (V)  (F) 

IV - Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos 

municípios, afetando-se o restante aos Estados. (V)  (F) 

V - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de 

Integralidade do Município. (V)  (F) 

A sequencia correta é: 

 

A) F, F, V, V, V; 

B) F, V, V, V, F; 

C) V, V, V, F, F; 

D) F, V, F, V, F; 

E) F, F, V, F, F. 

6 - Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se 

norteia em princípios doutrinários. ”Este princípio assegura ações e serviços de todos os níveis de 

acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios 

e sem barreiras”. Assinale a alternativa que representa o princípio do SUS ao qual a frase acima 

faz menção: 

A) Responsabilidade. 

B)  Integralidade.  

C) Universalidade. 

D) Equidade. 

E) Igualdade 

 

 

 



7 - Quanto à configuração dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), os profissionais 

abaixo compõe uma equipe de NASF 1, exceto: 

A) Fonoaudiólogo 

B) Enfermeiro 

C) Terapeuta Ocupacional 

D) Médico acupunturista 

E) Médico Veterinário 

 

8 – A Atenção Básica, enquanto um dos eixos estruturantes do SUS, vive um momento especial 

ao ser assumida como uma das prioridades do Ministério da Saúde e do governo federal. Entre os 

seus desafios atuais, destacam-se aqueles relativos ao acesso e ao acolhimento.  

No processo de acolhimento, a primeira escuta do usuário, tem um papel fundamental, fazendo 

parte deste processo, as alternativas abaixo, exceto: 

A) Realizar o encaminhamento do paciente aos demais pontos de atenção; 

B) Identificar as vulnerabilidades individuais e coletivas; 

C) Classificar o risco e definir as prioridades do cuidado; 

D) Prestar ou facilitar os primeiros cuidados; 

E) Avaliar a necessidade de cuidados imediatos. 

 

9 - Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

 I - A prevalência é o número de casos clínicos ou de portadores existentes em um determinado 

momento, em uma comunidade, dando uma ideia estática da ocorrência do fenômeno. (V)  (F) 

II - O portador é a pessoa ou animal que não apresenta sintomas clinicamente reconhecíveis de 

uma determinada doença transmissível ao ser examinado, mas que está albergando o agente 

etiológico respectivo. (V)  (F) 

III - A incidência corresponde ao número de casos novos de uma doença, ocorridos em uma 

população particular, durante um período específico de tempo. (V)  (F) 

 

A sequência está correta em: 

A) F, V, V 

B) V, V, V 

C) F, V, F 

D) V, F, V 

E) F, F, F 

 

10 – A notificação compulsória de algumas doenças, é um importante instrumento de informação 

para compilar dados epidemiológicos e realizar situação de saúde ou incidência de determinada 

doença e uma região específica.  

As doenças abaixo são de notificação compulsória, EXCETO: 

A) Hantavirose, Febre tifoide, Influenza Humana por H1N1 

B) Coqueluche, Difteria, Dengue 

C) Sarampo, Rubéola, Ebola 

D) Toxoplasmose, Sífils, Zica vírus em gestante 

E) Meningite meningocócica, Leptospirose, Rubéola 

 



A sala de vacina representa a instância final da rede de frios, sendo responsável exclusivamente 

pelos procedimentos de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações.  Sobre os 

imunobiológicos disponíveis na rede de frio, responda as seguintes perguntas (11 e 12): 

 

11 – Quais são as doenças prevenidas pela vacina Pentavalente: 

A) Sarampo, caxumba, rubéola, tétano e coqueluche; 

B) Sarampo, caxumba, rubéola, varicela e Hepatite B; 

C) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras doenças causadas pelo Hemofilus 

influenzae tipo C e varicela; 

D) Hepatite B, meningite e outras doenças causadas pelo Haemofilus influezae tipo B, 

coqueluche, sarampo e rubéola; 

E) Difteria, tétano, coqueluche, Hepatite B, meningite e outras doenças causadas pelo 

Haemofilus influenzae tipo B. 

12 – Sobre o calendário Nacional de Vacinação da Criança, assinale a alternativa CORRETA: 

A) A vacina VIP deve ser administrada em 2 doses, a primeira aos 2 meses e segunda aos 4 

meses, com intervalo de 60 dias; 

B) A vacina contra Hepatite A deve ser aplicada em crianças a partir dos 18 meses até 23 

meses e 29 dias; 

C) A vacina DTP deve ser administrada em crianças aos 2, 4 e 6 meses de idade, com 

reforços aos 15 meses e 4 anos de idade; 

D) O primeiro reforço da vacina VOP deve ser administrada aos 12 meses e o segundo 

reforço até os 4 anos de idade; 

E) A vacina Pneumo 10 valente deve ser administrada em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de 

idade; 

 

13 – As Hepatites virais são doenças causadas por diferentes tipos de vírus, sendo os mais 

comuns no Brasil o A, B, C e D. Em relação à Hepatites, podemos afirmar que: 

I – Na Hepatite B, quando há presença do marcador sorológico HBeAg  indica redução ou 

ausência de replicação viral, exceto nas cepas com mutação pré-core (não produtoras da proteína 

“e”); 

II – A administração da vacina contra hepatite B é contra-indicada para gestantes no primeiro 

trimestre de gestação, devendo ser aplicada após este período; 

III – O Anti-HCV é o marcador que deve ser solicitado, na suspeita de infecção ou condição de 

risco acrescido para o vírus da Hepatite C. 

IV – A cronificação da Hepatite C ocorre em 30 a 40% dos casos e, em média, um quarto a um 

terço podem evoluir para formas histológicas graves ou cirrose, no período de vinte anos, caso 

não haja intervenção terapêutica. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) II e III estão corretas; 

B) I, II e III estão corretas; 

C) I e IV estão corretas; 

D) I, III e IV estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 



14 - A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema palidum, sistêmica, 

decorrente de transmissão sexual ou materno –fetal. Sobre este agravo, pode-se afirmar que: 

I – O diagnóstico de infecção por sífilis pode ser realizado por diferentes técnicas para pesquisa 

do treponema, podendo ser por quimioluminescência, ensaio imunoenzimático, aglutinação 

passiva, western blot e imunocromatografia; 

II – O teste rápido para sífilis é um teste treponêmico e detecta anticorpos específicos por 

imunocromatografia, podendo ser utilizado para diagnóstico de infecção ativa pelo Treponema e 

para monitoramento da infecção; 

III – Os testes não-treponêmicos utilizados são o VDRL e o RPR que podem ser falso positivo e 

falso negativo, devendo ser confirmados com um teste treponêmico; 

IV – A droga de primeira escolha para tratamento da sífilis é a Penicilina Benzatina, que deverá 

ser prescrita de acordo com a classificação da doença (primária, secundária e terciária), em casos 

de pacientes alérgicos à Penicilina, pode ser utilizada a Azitromicina como droga de segunda 

escolha.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) I, III e IV estão corretas; 

B) II e III estão corretas; 

C) I, II e IV estão corretas; 

D) I e III estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

15 – A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondi e adquire especial 

relevância quando atinge a gestante, visto o elevado risco de acometimento fetal. Sobre esta 

patologia podemos afirmar que: 

I – A transmissão se dá exclusivamente pelo contato com fezes de felinos, em locais onde 

eventualmente possam haver oocistos (terra, areia), pois os felinos são os únicos hospedeiros 

selvagens definitivos de Toxoplasma gondii; 

II – O diagnóstico baseia-se primeiramente na triagem sorológica para anticorpos IgM e IgG. 

Considera-se infecção ativa quando qualquer dos marcadores se apresenta reagente; 

III – Em gestantes com IgM+ e IgG-, em qualquer período gestacional, pode significar infecção 

recente ou falso IgM+. Deve-se iniciar tratamento com Espiramicina e repetir sorologia em 3 

semanas; 

IV – Gestantes com até 16 semanas, na coleta da primeira sorologia, e com resultado IgM e IgG 

reagentes, deve ser realizado o teste de avidez de IgG, que na presença de alta avidez, 

considera-se infecção antiga sem necessidade de tratamento ou de testes adicionais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) I, II e III estão corretas; 

B) II, III e IV estão corretas; 

C) Apenas III e IV estão corretas; 

D) Apenas I e II estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas.  

 

16 – A equipe da APS deve ofertar outras ações de saúde, referentes à linha de cuidado materno-

infantil, além do acesso da gestante ao pré- natal da Unidade de Saúde. Durante a consulta de 

pré- natal na Atenção Básica, o cálculo da idade gestacional e da data provável do parto são 

ações básicas.  



“Uma gestante de 17 anos chega a USF no dia 15/06/16, com um exame de Bhcg+, primigesta, 

DUM em 05/03/16. Após avaliação da equipe, foi solicitado um exame de ecografia obstétrica, o 

qual foi realizado no dia 25/06/16 e que apontava uma Idade Gestacional (IG) de 18 semanas +2 

dias”. Com base nestas informações, assinale a alternativa que determina corretamente a DPP e 

a IG na data do dia 26/06/16, sendo que a gestante foi estratificada como risco Intermediário. 

A) DPP: 12/12/16 e IG: 18 semanas + 3 dias; 

B) DPP: 05/12/16 e IG: 16 semanas + 1 dia; 

C) DPP: 15/12/16 e IG: 16 semanas + 1 dia; 

D) DPP: 15/12/16 e IG: 18 semanas + 3 dias; 

E) DPP: 05/12/16 e IG: 18 semanas + 3 dias; 

17 – A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná coordena o programa de prevenção das 

hemoglobinopatias em gestantes, através do teste Eletroforese de Hemoglobina. Esse teste deve 

ser realizado em todas as gestantes preferencialmente no primeiro trimestre de gestação. As 

doenças diagnosticadas nesse teste são: 

A) Doença Falciforme e Talassemia Major; 

B) Fenilcetonúria e Fibrose Cística; 

C) Hipotireoidismo e Hiperplasia da Adrenal; 

D) Deficiencia da Biotinidase e Fenilcetonúria; 

E) Hipotiroidismo e Doença Falciforme. 

18 – Sobre Aleitamento e Alimentação saudável em crianças menores de 2 anos de idade, 

considere as afirmações abaixo: 

I) Para crianças amamentadas, no sexto mês de vida, deve-se introduzir 2 papas doces e 2 

papas salgadas, contendo frutas, cereais, legumes, tubérculos e carnes; 

II) Para crianças menores de 4 meses não amamentadas e sem uso de fórmula láctea infantil, 

deve-se fazer a diluição do leite integral da seguinte forma:  Leite integral fluído: 2/3 de 

leite fluído + 1/3 de água fervida; 

III) O leite materno pode ser estocado em geladeira por até 24 horas e em congelador ou 

freezer por no máximo 15 dias, deve ser descongelado e aquecido em banho -maria e 

oferecido ao bebê em copo ou xícara; 

IV) Bebês Pequenos para Idade Gestacional (“PIG”) e Grandes para Idade Gestacional 

(“GIG”) devem ser acordados a cada 3 horas para mamar, pelo menos nos primeiros 

15 dias de vida. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) I, II e III estão corretas; 

B) Apenas II e IV estão corretas; 

C) Apenas a alternativa I está correta; 

D) II, III e IV estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

19 – Sobre icterícia neo natal, assinale as alternativas CORRETAS: 

I) Caracterizada por um rápido e progressivo aumento da bilirrubina não conjugada 

(indireta), que se inicia após 24 horas de vida e aumenta em distribuição corpórea e 

em intensidade, fazendo pico nos recém-nascidos a termo, entre o 03º e o 05º dia. 



II) Os recém nascidos ictéricos que desenvolvem Kernicterus evoluem inicialmente com 

os seguintes sintomas: hipotonia, convulsão, hipertermia e recusa alimentar; 

III) Em recém-nascidos de termo saudáveis, a constatação de icterícia somente na face 

(zona1) está associada a valores de BI que variam de 4 a 8 mg/dl e a presença de 

icterícia desde a cabeça até a cicatriz umbilical (zona 2) corresponde a valores de 5 

até 12 mg/dl.   

IV) Aleitamento materno exclusivo com dificuldade ou perda de peso >7% em relação ao peso 

de nascimento é um fator de risco para hiperbilirrubinemia indireta significante; 

 

A) I e II estão corretas; 

B) I, II e III estão corretas; 

C) I, III e IV estão corretas; 

D) II, III e IV estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

20 – Sobre o Rastreamento de Câncer de mama na mulher e colo de útero, quais as ações são 

preconizadas pelo Ministério da Saúde: 

I – O rastreamento do câncer de colo de útero deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as 

mulheres que iniciaram atividade sexual, a cada 3 anos se os primeiros exames anuais forem 

normais. Os exames devem seguir até 64 anos de idade; 

II – O rastreamento do câncer de colo de útero deve ser realizado a partir do momento em que a 

mulher inicia a atividade sexual, 1 vez ao ano; 

III – O rastreamento do câncer de mama é realizado através da mamografia, a cada 2 anos para 

mulheres entre 50 e 69 anos de idade; 

IV – O rastreamento do câncer de mama  é realizado através da mamografia, uma vez ao ano, a 

partir dos 40 anos de idade. 

 

Considerando as afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA: 

A) I e III estão corretas; 

B) I e IV estão corretas; 

C) II e III estão corretas; 

D) II e IV estão corretas; 

E) Nenhuma das afirmações acima está correta. 

21 – A respeito do Auto exame das Mamas, assinale V para verdadeiro e F para falso: 

I - Não há benefício para detecção precoce de tumores e por trazer falsa segurança, dúvidas e 

excesso de exames invasivos (V) (F) 

II - Oriente a mulher a fazer o auto exame das mamas, em pé ou deitada em frente ao espelho  

(V) (F) 

III – Deve-se orientar a paciente a fazer o auto exame das mamas, colocando as mãos na cintura 

e fazendo força (V) (F) 

IV – Orientar a paciente a sentir a mama com movimentos circulares, fazendo uma leve pressão 

(V) (F) 

V - O auto exame das mamas poderá ser recomendado para que a mulher tenha conhecimento 

do próprio corpo (V) (F) 

 

Assinale a sequência CORRETA: 



A) F, V,V,V,V 

B) F, V, V, V, F 

C) F, V, F, V, V 

D) V, F, F, F, V 

E) V, F, F, F, F 

 

22 – Saúde sexual significa para os indivíduos a vivência livre, agradável, prazerosa e segura por 

meio de abordagens positivas da sexualidade humana e respeito mútuo nas relações sexuais, 

valorização da identidade e das experiências individuais, das relações interpessoais e da vida, 

independentemente de orientação sexual e identidade de gêneros. 

Abordando o planejamento familiar, sobre o mecanismo de ação do DIU de cobre, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Provoca reação inflamatória pela presença de corpo estranho na cavidade uterina; 

B) Há liberação aumentada de prostaglandinas por macrófagos e neutrófilos; 

C) Precipitação de espermatozoides por reações imunológicas; 

D) Sincronia no desenvolvimento endometrial e alteração no muco cervical; 

E) Alerações enzimáticas no endométrio: diminuição da amilase e fosfatase alcalina e 

aumento da anidrase carbônica. 

23 – São métodos contraceptivos ofertados pelo SUS, EXCETO: 

A) Contraceptivo Hormonal Oral 

B) Vasectomia 

C) Condom 

D) Diafragma 

E) Anel vaginal hormonal 

 

24 – O escore de Framinghan é uma ferramenta útil e de fácil aplicação no cotidiano para 

estratificação de risco para doenças cardiovasculares e auxilia na definição de condutas. Sobre 

esta ferramenta, considere as sentenças abaixo: 

I. Baixo risco: quando existir menos de 10% de chance de um evento cardiovascular ocorrer 

em 10 anos. O seguimento dos indivíduos com PA limítrofe poderá ser anual; 

II. Baixo risco: quando existir menos de 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer 

em 10 anos. O seguimento dos indivíduos com PA limítrofe poderá ser semestral; 

III. Risco intermediário: quando existir entre 10 a 20% de um evento cardiovascular ocorrer 

em 10 anos. O seguimento dos indivíduos com PA limítrofe poderá ser trimestral; 

IV. Ato risco: quando existir mais de 20 % de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 

10 anos ou houver a presença de lesão de órgão alvo. O seguimento dos indivíduos com 

PA limítrofe de alto risco poderá ser trimestral. 

 

Assinale a correta: 

A) I e IV corretas; 

B) I, II e III corretas; 

C) I, III e IV corretas; 

D) II e III corretas  

E) Todas as alternativas corretas 

 



25 - São evidencias de doenças cardiovascular ou repercussão em órgão alvo: 

I) Hipertrofia ventricular esquerda ou cefaleia; 

II) Angina do peito ou infarto do miocárdio prévio; 

III) Diabetes Mellitus ou nefropatia; 

IV) Doença arterial periférica e retinopatia; 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas as sentenças II e IV estão corretas; 

B) Apenas as sentenças I e III estão corretas; 

C) Apenas as sentenças I e II  estão corretas; 

D) Apenas as sentenças III e IV estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26 - Em relação à pressão arterial, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 

I - A renina é um hormônio, que converte angiotensinogênio (que vem do fígado) em 

angiotensina I, que por sua vez se liga à enzima conversora de angiotensina (ECA) ou cininase 

II que resulta em um efeito vasodilatador. (V)  (F) 

II - A pressão arterial é controlada de forma mais rápida pelo sistema renal e em longo prazo 

pelo sistema nervoso. (V)  (F) 

III - A altura, o estilo de vida, o sexo e até o clima são alguns fatores que influenciam a pressão 

arterial. (V)   (F) 

IV - A pressão arterial média é a média da pressão durante todo o ciclo cardíaco, pode ser 

estimanda grosseiramente pela fórmula: PAM = Pressão Diastólica + 1/3 (Pressão Sistólica - 

Pressão diastólica) (V)  (F) 

V - As características de um sujeito com hipertensão são: resistência vascular periférica muito 

baixa e débito cardíaco aumentado equivocadamente (V)  (F) 

A seqüência CORRETA é: 

A) V, F, V, F, V;  

B) V, V, F, F, V; 

C) V, F, F, V, F;  

D) F, F, V, V, V; 

E) F, V, F, V, V. 

27 – Sobre Hipertensão Arterial, relacione os termos com as respectivas definições: 

1 – Crise Hipertensiva 

2 – Emergência Hipertensiva 

3 – Urgência Hipertensiva 

4 – Pseudo-crise Hipertensiva 

5 – Elevação eventual do nível Pressórico 

 

(    ) Há elevação importante da pressão arterial, de geral, pressão arterial diastólica >120mmHg 

com condição clínica estável, sem comprometimento de órgãos alvo, porém são situações em que 

existe risco potencial de lesão aguda de órgão alvo; 

(      ) Ocorre quando existe risco de desenvolvimento de alguma complicação clínica associado ao 

aumento abrupto dos níveis pressóricos; 



(   ) Ocorre quando há apenas alteração dos níveis pressóricos sem queixas do paciente. 

Geralmente, apresenta-se como um achado, nas verificações de rotina da USF; 

(    ) São situações em que ocorre progressiva lesão aguda de órgãos alvo e risco eminente de 

morte, que necessitam de redução imediata da PA ( não necessariamente para níveis normais); 

(    ) Ocorre quando, apesar de se presenciar elevação significante de PA, associadas a sintomas 

relatados pelo paciente, não se pode estabelecer relação causal entre a hipertensão e a 

manifestação de desconforto. 

 

Assinale a alternativa que corresponde a sequencia CORRETA: 

A) 1, 3, 5, 4, 2 

B) 3, 5, 2, 1, 4 

C) 3, 1, 5, 2, 4 

D) 2, 4, 1, 3, 5 

E) 5, 2, 3, 4, 1 

28 - Na Atenção Primária, os pacientes do programa HIPERDIA, frequentemente fazem uso de 

algumas medicações distribuídas gratuitamente nas USF. Assinale a alternativa CORRETA, que 

apresenta exemplos destes medicamentos: 

A) Prednisolona, Metformina, Enalapril, Furosemida; 

B) Metformina, Glicazida, Espironolactona, Losartana; 

C) Carbamazepina, Metformina, Furzosemida, Captopril; 

D) Losartana, Levotiroxina, Sinvastatina, Metformina; 

E) Metformina, Captopril, Flumazenil, Hidroclorohytiazida.  

 

29 - Sobre as orientações ao paciente portador de Diabetes Mellitus, insulino-dependente, 

considere as afirmações abaixo: 

I) Após aberto o frasco de insulina, pode ser mantido em temperatura ambiente para 

minimizar a dor no local da injeção entre 15 e 30°C ou também em refrigeração entre 2 

e 8°C; 

II) Após abertura do frasco, a insulina tem prazo de utilização de 45 dias, excedido este 

período, perde sua potência especialmente se mantida fora da geladeira; 

III) O paciente deve manter um esquema de administração da insulina que previna 

reaplicação no mesmo local em menos de 7 a 10 dias para prevenção da ocorrência de 

lipodistrofia; 

IV) Apesar de serem descartáveis as seringas com agulha acoplada podem ser 

reutilizadas pela própria pessoa, desde que a agulha e a capa protetora não tenham 

sido contaminadas; 

 

Assinale a Alternativa CORRETA: 

A) Apenas as sentenças II e III estão corretas; 

B) Apenas as sentenças I e IV estão corretas; 

C) Apenas as sentenças II, III e IV estão corretas; 

D) Apenas as sentenças I, II e III estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas 

 

 



30 – Sobre Diabete Melitus Tipo II, considere as sentenças a seguir: 

I. É uma doença metabólica complexa caracterizada por uma diminuição da secreção 

pancreática de insulina e uma diminuição da ação da insulina ou resistência a insulina dos 

órgãos periféricos; 

II. A glicotoxicidade é responsável por um estresse oxidativo crônico ao nível tecidual, tendo 

importante papel na gênese das complicações crônicas do diabete; 

III. A resistência a insulina é inicialmente observada no tecido muscular, onde concentração 

crescente de insulina é necessária para permitir a captação de glicose pelo miócito; 

IV. Frequentemente ocorre uma associação de outras condições como aterosclerose, 

dislipidemia, hipertensão arterial e obesidade abdominal. Pacientes com essa constelação 

de sintomas são rotulados como portadores da síndrome plurimetabólica. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) I e III estão corretas; 

B) I II e III estão corretas; 

C) II e IV estão corretas; 

D) I e II estão corretas; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

31 – A úlcera por pressão (UPP) é um grave problema de saúde, pois aumenta os custos da 

assistência, gera hospitalizações, reduz a qualidade de vida do paciente que pode apresentar dor 

e desconforto.  

Sobre a Classificação das UPP, assinale V para verdadeiro ou F para falso: 

I – O estágio I da úlcera por pressão é definido como pele intacta, com hiperemia de uma área 

localizada, a qual não apresenta embranquecimento visível ou a cor difere da área ao redor (V) (F) 

II – As úlceras por pressão no estágio II apresentam uma perda de pele em sua espessura total 

 (V) (F) 

III – Uma úlcera por pressão no estágio III é uma perda parcial de pele envolvendo a epiderme  

(V) (F) 

IV – As úlceras por pressão no estágio IV apresentam uma perda de pele total com intensa 

destruição e necrose tissular ou danos nos músculos, ossos ou estruturas de suporte (V) (F) 

 

A sequencia correta é: 

A) F, V, F, V 

B) F, F, V, F 

C) V, V, F, F 

D) F, V, V, V 

E) V, F, F, V 

 

32 – Sobre a Prevenção das úlceras por pressão, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Os fatores de risco para o desenvolvimento da UPP são: imobilidade, incontinência, 

nutrição inadequada e alteração do nível de consciência; 

B) O paciente que não se movimenta sozinho deve ser reposicionado a cada 2 horas 

enquanto sentado na cadeira; 

C) Os cremes, curativos transparentes e curativos de hidrocolóides do tipo extrafino auxiliam 

na proteção da pele contra os efeitos da fricção; 

D) Cisalhamento é a força que ocorre quando a pele adere a uma superfície e o corpo 

desliza; 



E) O paciente com risco para ou com UPP deve ser orientado quanto aos hábitos 

alimentares, sendo indicada dieta hiperproteica; 

 

33 – Ao receber um paciente com queimadura na USF é importante ter atenção ao contexto em 

que a queimadura ocorreu: violência, acidente de trabalho, acidente doméstico, acidente de 

trânsito, etc. Todas estas situações merecem atenção especial da equipe responsável, que além 

de oferecer os cuidados com a lesão, pode realizar um plano de trabalho considerando as 

situações desencadeadoras da queimadura. 

 

Sobre a classificação das queimaduras, pode-se afirmar que: 

I – As queimaduras de primeiro grau atingem a epiderme, e tem como característica a presença 

de flictemas, apresentam edema que atinge regiões circunvizinhas, dor intensa, perda de água e 

eletrólitos, podendo provocar desidratação; 

II – Queimaduras de terceiro grau, destroem todas as camadas da pele atingindo tecidos 

adjacentes e profundos, originando cicatrização hipertrófica por primeira intensão. 

III – Nas queimaduras de terceiro grau a pele apresenta-se endurecida, de coloração acinzentada, 

nacarada, pode ser indolor e não apresentar sangramento; 

IV – As queimaduras de segundo grau podem ser superficiais ou profundas, apresentam dor 

intensa por sua relação intima com vasos e terminações nervosas periféricas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) As alternativas I, II e III estão corretas; 

B) As alternativas II, III e IV estão corretas; 

C) As alternativas I, III e IV estão corretas; 

D) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

E) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

 

34 – O grande número de usuários que contrai infecção durante a realização de procedimentos 

em serviços de saúde é extremamente preocupante para os profissionais de enfermagem. A 

enfermagem tem condições de reduzir este número por meio da utilização de medidas 

preventivas. 

Considere a sentença a seguir: “É o processo pelo qual se consegue afastar os germes 

patogênicos de determinado local ou objeto, é utilizado para reduzir os riscos de uma infecção”. 

 

Esta definição refere-se a qual técnica empregada em serviços de saúde: 

A) Desinfecção; 

B) Esterilização; 

C) Higienização; 

D) Assepsia; 

E) Antissepsia. 

 

35 – Sobre o Monitoramento do Processo de Esterilização em serviços de Saúde, considere es 

seguintes afirmações: 

I – No monitoramento pelo método físico, são avaliados os seguintes parâmetros: Temperatura, 

tempo de esterilização, tempo de secagem, pressão e vácuo. 

II – O teste de Bowie Dick deve ser realizado diariamente antes do processamento da primeira 

carga, para autoclaves de bomba de vácuo; 

III – Os indicadores biológicos e químicos verificam a eficiência dos esterilizadores e somente eles 

podem detectar a morte dos esporos microscópicos dentro a autoclave; 



IV – A fita zebrada é um indicador químico utilizado, o qual confere a garantia do processo de 

esterilização. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas II está correta; 

B) Apenas III está correta; 

C) Apenas II e III estão corretas; 

D) Apenas I e IV estão corretas; 

E) I, III e IV estão corretas. 

36 – As medidas de precaução para gotículas, aerossóis, contato e padrão, estabelecem barreiras 

físicas, de níveis variáveis e de modo a limitar ou mesmo suprir a transmissão de agentes 

infecciosos. São orientadas por tipo de doença, considerando o modo de transmissibilidade de 

cada patógeno.  

Considerando a precaução de GOTÍCULAS, assinale a alternativa CORRETA: 

A) É indicada para microorganismos multirresistentes. Equipamentos como termômetro, 

estetoscópio devem ser de uso exclusivo para o paciente. 

B) O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário o paciente deve utilizar 

máscara N95; 

C) Deve-se utilizar óculos, máscara e avental, sempre que entrar em contato com o paciente; 

D) Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o pacientes pode ser internado 

com outros infectados pelo mesmo microorganismo, com distância mínima entre dois leitos 

de 1 metro; 

E) Os profissionais de saúde, devem utilizar sempre máscara N95 antes de entrar no quarto. 

 

37 – A Penicilina é uma droga bactericida de baixa toxicidade, age interferindo na síntese de 

parede celular bacteriana. A penicilina acopla num receptor presente na membrana interna 

bacteriana e interfere com a transpeptidação que ancora o peptideoglicano estrutural de forma 

rígida em volta da bactéria. 

 

Sobre a Penicilina benzatina, pode-se afirmar que: 

I – Deve ser reconstituída com 8 ml de água destilada, para se obter um volume final de 10 ml; 

II – Pode ser administrada via Intramuscular e Intravenosa; 

III – Deve ser administrada imediatamente após sua reconstituição; 

IV – Apresenta meia vida curta (30 a 40 min) e é eliminada do organismo rapidamente em cerca 

de 4 horas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

B) Apenas a alternativa IV está correta; 

C) Apenas a alternativa III está correta; 

D) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas; 

E) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

38 – Considere a seguinte descrição: “Afecção do sistema nervoso central que acomete 

principalmente o sistema motor. Os sintomas mais comuns são: tremor, rigidez muscular, acinesia 

e alterações posturais, além de comprometimento da memória, depressão, alterações do sono e 

distúrbios do sistema nervoso autônomo”. Esta descrição trata de qual das doenças apresentadas: 



A)  Doença de Alzheimer  

B)  Retardo mental  

C)  Doença de Parkinson  

D)  Esclerose múltipla  

E)  Epilepsia 

 

39 – Sobre a Terminologia usada em Enfermagem, assinale a alternativa que corresponde ao 

termo PIREXIA: 

A) Pulso fino, sem traçado gráfico; 

B) Elevação da temperatura corporal (entre 39 a 40°C); 

C) Febre acima de 40°C; 

D) Intervalos entre os batimentos cardíacos desiguais; 

E) Variação da temperatura entre 37.3 a 37.7°C 

 

40- De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, quanto às infrações e 

penalidades e suas aplicações, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 

I - A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 15 (quinze) vezes o valor da 

anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 

(V)  (F) 

II - As penalidades previstas no Código poderão ser aplicadas, cumulativamente. (V)  (F) 

III - A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período 

não superior a 29 (vinte e nove) dias e poderão, dependendo da gravidade e tempo, ser 

divulgados nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de 

grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.(V)  (F) 

IV - Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver 

benefício, quando cometida por outrem. (V)  (F) 

V - As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício 

profissional, são da alçada do Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário 

do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao exercício profissional é de 

competência do Conselho Federal de Enfermagem. (V)  (F) 

A sequencia CORRETA é: 

A) F, V, F, V, V; 

B) V, V, V, V, F; 

C) F, F, F, V, V; 

D) V, F, V, V, V; 

E) F, F, V, F, V. 

 


