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Você deve receber do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material supramencionado e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 2h 30min (duas horas e trinta minutos) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

LEIA AS INSTRUÇÕES:

RASCUNHO

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 01 (Para as questões de 01 a 08).

Controle o colesterol.
Sua saúde agradece!
Você já parou pra pensar em tudo que o seu coração aguenta? Ele bate mais forte quando estamos
apaixonadas, vibra de alegria com uma conquista, fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho
quando resolvemos ouvi-lo e, logo depois, descobrimos que foi a melhor decisão. E, acredite, pior do que
decepcioná-lo por uma escolha errada ou feri-lo pelo término de um relacionamento seu é não cuidar de seu bemestar físico. Desses baques impostos pela vida – mesmo que demore um pouco – ele se recupera, mas nem sempre
tem a mesma sorte quando sofre os impactos negativos dos nossos maus hábitos. E entre as maiores ameaças à
saúde do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas de colesterol – principalmente na sua versão ruim, o
LDL. Apesar de essa substância ser fundamental para diversos processos do organismo, quando ela circula em
excesso pela corrente sanguínea é capaz de causar grandes problemas, como o infarto.
(...)
(REVISTA PENSE E LEVE. O JEITO MAIS GOSTOSO DE SER SAUDÁVEL. X ano 25-nº 299-junho 2017. Cá entre nós. Editorial. Por
Paula Bueno, com pequenas adaptações para esta prova).

QUESTÃO 01 __________________________
No trecho transcrito, só NÃO é utilizado recurso
linguístico que proporciona uma interlocução mais
direta com o leitor em:
a) Sua saúde agradece!
b) Você já parou pra pensar em tudo que o seu
coração aguenta?
c) E, acredite, pior do que decepcioná-lo por uma
escolha errada ou feri-lo pelo término de um
relacionamento ...
d) E entre as maiores ameaças à saúde do seu
amigo do peito ...
e) Apesar de essa substância ser fundamental
para diversos processos do organismo, ...

QUESTÃO 02 __________________________
No texto em questão observam-se acentuadas
marcas de informalidade na linguagem utilizada. Em
virtude disso, essa linguagem é
a) inadequada uma vez que na escrita não se
admitem marcas linguísticas de informalidade
tão acentuadas.
b) adequada, apesar das marcas de informalidade,
o que não interfere na compreensão da
mensagem.
c) inadequada porque deveria ter sido elaborada
numa linguagem mais formal, já que é dirigido a
um público de especialistas.

d) adequada porque o público a quem se dirige
não poderia entender a mensagem se escrito
em registro um pouco mais formal.
e) inadequada porque subentende-se que não foi
elaborada por especialista.

QUESTÃO 03 __________________________
No trecho: Ele bate mais forte quando estamos
apaixonadas, vibra de alegria com uma conquista,
fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio
de
orgulho
quando
resolvemos
ouvi-lo...,
identificamos, nos destaques, menções a ações
a) humanas atribuídas ao coração.
b) reprováveis a um órgão do corpo humano.
c) compatíveis com aquelas realizáveis por um
órgão do corpo humano, na prática.
d) que levam o coração à exaustão, por isso,
pouco recomendáveis.
e) que proporcionam contentamento ao ser
humano por meio do coração.
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QUESTÃO 04 __________________________

QUESTÃO 07 __________________________

A
palavra/expressão
destacada,
amplamente
reconhecida em se tratando do coração e que traduz
proximidade e afetividade é

Substituindo-se a palavra Apesar por Embora e a
forma verbal ser por um tempo composto da voz
ativa em:
Apesar de essa substância ser
fundamental para diversos processos do organismo,
..., teremos CORRETAMENTE:

a) ... vibra de alegria com uma conquista, ...
b) ... cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo ...
c) ... ameaças à saúde do seu amigo do peito ...
d) ... ele se recupera, ...
e) ... pior (...) é não cuidar de seu bem-estar físico.

QUESTÃO 05 __________________________
Nas línguas em geral, há recursos que nos permitem
realizar retomadas de palavras e/ou termos que
foram mencionados anteriormente, no próprio texto.
A opção na qual o destaque NÃO retoma a palavra
coração, apresentada em: Você já parou pra pensar
em tudo que o seu coração aguenta? é:
a) Ele bate mais forte quando estamos
apaixonadas, ...
b) ...pior do que decepcioná-lo por uma escolha
errada ...
c) ... é não cuidar de seu bem-estar físico.
d) E entre as maiores ameaças à saúde do seu
amigo do peito está o desequilíbrio das taxas
de colesterol ...
e) ... ou feri-lo pelo término de um relacionamento
seu ...

a) Embora essa substância fosse fundamental
para diversos processos do organismo, ...
b) Embora
essa
substância
tenha
sido
fundamental para diversos processos do
organismo, ...
c) Embora essa substância tinha sido fundamental
para diversos processos do organismo, ...
d) Embora essa substância teria sido fundamental
para diversos processos do organismo, ...
e) Embora essa substância tiver sido fundamental
para diversos processos do organismo, ...

QUESTÃO 08 __________________________
No segmento: E entre as maiores ameaças à saúde
do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas
de colesterol..., o termo negritado e sublinhado tem
função sintática de
a)
b)
c)
d)
e)

adjunto adnominal.
agente da passiva.
complemento nominal.
objeto direto.
objeto indireto.

QUESTÃO 06 __________________________
Nos trechos dispostos nas opções abaixo, as
palavras em destaque têm função gramatical de
conferir algum atributo àquelas que as sucedem.
Essa afirmação só NÃO é válida para
a) ... descobrimos que foi a melhor decisão.
b) ... quando sofre os impactos negativos dos
nossos maus hábitos.
c) E entre as maiores ameaças à saúde do seu
amigo do peito ...
d) Ele bate mais forte quando estamos
apaixonadas, ...
e) ... é capaz de causar grandes problemas, ...
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TEXTO 02 (Para responder às questões 09 e 10).

(https://www.google.com.br/saudeprimariaaps.blogspot.com. Acesso em: 11.07.17)

QUESTÃO 09 __________________________
A charge acima, utilizando linguagem verbal e não
verbal, enuncia uma crítica, provocando efeitos de
humor, à
a) precariedade dos serviços públicos de saúde
oferecidos à população.
b) precariedade
da
saúde
da
população
evidenciada pelas enormes filas que se formam
nos postos de saúde.
c) disponibilidade das pessoas para atender e
registrar a procura por atendimento a pessoas
nos postos de saúde.
d) exaustão das pessoas na espera por
atendimento nos postos de saúde pública.
e) persistência daqueles que atendem pacientes
do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 10 __________________________
Em: - O DOUTOR MEIRELES AVISA QUE SÓ VAI
ATENDER ATÉ O QUILÔMETRO SETE!,
as
palavras marcadas assinalam,
contextualmente,
sentido de
a) conformidade.
b) condição.
c) especificação.
d) restrição.
e) ratificação.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11 _______________________

QUESTÃO 13 _______________________

Sobre as normas de organização do Sistema Único
de Saúde do Brasil, assinale a alternativa
CORRETA:

Os recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
serão repassados aos Municípios, aos Estados e ao
Distrito Federal desde que estes entes possuam,
EXCETO,

a) A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
b) Os níveis de saúde expressam a organização
social e econômica do País, tendo a saúde,
como determinantes biológicos, a alimentação,
a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho.
c) As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), serão
organizados de forma centralizada no nível
federal.
d) À direção nacional do Sistema Único da Saúde
(SUS) não compete, dentre outras ações,
participar na formulação e na implementação
das políticas de controle das agressões ao meio
ambiente e de saneamento básico.
e) O conjunto de ações e serviços de saúde que
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) inclui
as instituições públicas federais, estaduais e
municipais de controle de qualidade, pesquisa e
produção de insumos, medicamentos, exceto as
de sangue e hemoderivados.

QUESTÃO 12 _______________________
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos
de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios, EXCETO,
a) universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência;
b) integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema;
c) utilização
da
epidemiologia
para
o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática;
d) participação
da
comunidade,
mediante
pagamento de taxas de complementação pelos
serviços utilizados;
e) descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo.

a) fundo de Saúde;
b) conselho de Saúde, com composição majoritária
de profissionais da saúde;
c) plano de saúde;
d) relatórios de gestão;
e) contrapartida de recursos para a saúde no
respectivo orçamento.

QUESTÃO 14 _______________________
De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro
de 2011, a Atenção Básica tem como fundamentos e
diretrizes, EXCETO,
a) ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a
permitir o planejamento, a programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações
setoriais e intersetoriais com impacto na
situação de saúde;
b) possibilitar o acesso universal e contínuo a
serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada aberta
e preferencial da rede de atenção;
c) adscrever os usuários e desenvolver relações
de vínculo e responsabilização entre as equipes
e a população adscrita, sem garantir a
continuidade das ações de saúde e a
longitudinalidade do cuidado;
d) coordenar a integralidade em seus vários
aspectos,
trabalhando
de
forma
multiprofissional, interdisciplinar e em equipe;
e) estimular a participação dos usuários como
forma de ampliar sua autonomia e capacidade
na construção do cuidado à sua saúde e das
pessoas e coletividades do território.
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QUESTÃO 15 ________________________________________________________________
A Política Nacional de Humanização foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003, atuando de forma transversal às
demais políticas de saúde, a fim de impactá-las e interferir na qualificação da atenção e gestão do SUS. Assinale
a alternativa que contém somente princípios da Política Nacional de Humanização:
a)
b)
c)
d)
e)

Universalidade – transversalidade;
Integralidade – protagonismo dos sujeitos;
Equidade – protagonismo dos sujeitos;
Equidade – inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde;
Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde – transversalidade.

Leia o texto abaixo para responder as questões 16 e 17:

Número de casos e mortes por febre maculosa em 2017 já se iguala a todo o ano passado [2016],
em Piracicaba
O número de casos e morte por febre maculosa nos 06 primeiros meses de 2017 em Piracicaba
(SP) já se iguala às ocorrências da doença na cidade em todo ano passado [2016]. Segundo dados da
Prefeitura, foram 04 casos de janeiro a junho, com 02 mortes, neste ano [2017].
Na época de estiagem, a tendência é que os casos de febre sejam mais frequentes. Dois dos
doentes contraíram a bactéria (Rickettsia rickettsii) após serem picados por carrapatos no bairro Santa
Rita neste ano [2017] na cidade de Piracicaba (SP).
A primeira vítima de febre maculosa, em 2017, foi uma idosa. O segundo caso ocorreu em
fevereiro [2017], na lagoa bairro Santa Rita. O diagnóstico saiu em tempo de tratamento e o paciente
sobreviveu. Em março deste ano [2017], houve uma terceira vítima, dessa vez com óbito. Em abril deste
ano [2017], mais uma pessoa do Bairro Nova Piracicaba contraiu a febre maculosa. Tratava-se de um
pescador que também soube descrever para o médico detalhes da rotina de lazer e que indicou a
possibilidade de contaminação.
Fonte: http://www.promedmail.org/pt [adaptado].

QUESTÃO 16 _______________________
Por se tratar de uma doença rara, a ocorrência de
apenas quatro casos e dois óbitos em um curto
período de tempo pode ser classificada como:
a)
b)
c)
d)
e)

Pandemia;
Surto;
Endemia;
Autoctonia;
Epizootia.

QUESTÃO 17 _______________________
Considerando a Portaria GM/MS nº 204/2016,
assinale a alternativa CORRETA:
a) Trata-se de doença de notificação compulsória, o
que significa afirmar que todos os pacientes
evoluem ao óbito, independente do tratamento.
b) Trata-se de doença de notificação compulsória,
pois os pacientes devem ser obrigados a realizar
o tratamento em isolamento respiratório.
c) Trata-se de doença de notificação compulsória,
pois aparece na lista de doenças que devem ser
comunicadas às autoridades sanitárias mediante
suspeita ou confirmação do diagnóstico.

d) Trata-se de doença de notificação compulsória,
pois aparece na lista de doenças que devem ser
comunicadas às autoridades sanitárias somente
mediante confirmação do diagnóstico.
e) Não é uma doença de notificação compulsória,
pois não aparece na lista de doenças que devem
ser comunicadas às autoridades sanitárias
mediante suspeita ou confirmação do diagnóstico.

QUESTÃO 18 _______________________
Entende-se por vigilância __________ um conjunto
de ações que proporcionam o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
A alternativa que completa CORRETAMENTE a
lacuna na frase acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

Ambiental.
Da saúde do trabalhador.
Sanitária.
Epidemiológica.
Da situação de saúde.
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QUESTÃO 19 ________________________________________________________________
Observe o trecho relativo à divulgação da Pesquisa Nacional de Saúde, inquérito de base domiciliar realizada no
Brasil em 2013: “Das 200,6 milhões de pessoas residentes no Brasil [em 2013], 6% (12,1 milhões) ficaram
internadas em hospitais por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista. A regiões que
apresentaram proporções superiores à média nacional foram Sul (7,5%) e Centro-Oeste (7,4%).
O indicador de saúde presente no trecho acima é apresentado em percentagem do tipo:
a)
b)
c)
d)
e)

Prevalência.
Incidência.
Prevalência no período.
Incidência cumulativa.
Risco atribuível.

QUESTÃO 20 ________________________________________________________________
Para calcular a taxa de internação hospitalar por infarto agudo do miocárdio em Teresina no ano de 2016,
conforme demonstrado na fórmula abaixo, qual sistema de informação em saúde deveria ser consultado para
obter os valores do denominador?

Taxa de internação =

Número de internações hospitalares por infarto
agudo do miocárdio de residentes em Teresina
em 2016*

x 10mil habitantes

População residente em Teresina em 2016
* Apenas as internações pagas pelo Sistema Único de Saúde.
a)
b)
c)
d)
e)

Sistema de Informação de Agravos de Notificação;
Sistema de Informações sobre Mortalidade;
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos;
Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial;
Sistema de Informações Hospitalares do SUS.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________
A Organização Mundial de Saúde (OMS), endossada
pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda
aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo
exclusivo nos primeiros seis meses. Não há
vantagens em se iniciar os alimentos complementares
antes dos seis meses, podendo, inclusive, haver
prejuízos à saúde da criança, pois a introdução
precoce de outros alimentos está associada a,
EXCETO:
a) maior número de episódios de diarreia;
b) maior número de hospitalizações por doença
respiratória;
c) risco de desnutrição se os alimentos introduzidos
forem nutricionalmente inferiores ao leite
materno;
d) maior absorção de nutrientes importantes do leite
materno, como o ferro e o zinco;
e) menor duração do aleitamento materno.

QUESTÃO 22 _______________________
Não há uma causa isolada para o câncer de mama.
Uma associação de fatores genéticos, hormonais e,
possivelmente, ambientais pode aumentar o risco de
seu desenvolvimento. Sendo assim podemos
considerar fator de risco para o câncer de mama:
a) Menarca tardia, depois dos 15 anos.
b) História familiar de câncer de mama (parente de
1ºgrau).
c) Idade precoce na primeira gestação a termo
antes dos 20 anos de idade.
d) Menopausa precoce, antes dos 55 anos de
idade.
e) Dieta rica em proteínas.

QUESTÃO 23 _______________________
Uma das intercorrências no pré-natal é a préeclâmpsia, que se caracteriza por:
a) aparecimento de hipertensão arterial sistêmica e
proteinúria após a 20ª semana de gestação em
mulheres previamente normotensas.
b) convulsões que não podem ser atribuídas a
outras causas anteriores.
c) sangramento vaginal, súbito, de cor vermelhovivo, de quantidade variável, indolor. É episódica,
recorrente e progressiva.
d) pressão arterial sistólica atingindo valor ≥ 140
mmHg e/ou a pressão arterial diastólica atingindo

valor ≥ 90 mmHg, em duas medidas com
intervalo de pelo menos quatro horas.
e) presença de sangramento vaginal intermitente,
de intensidade variável, indolor e, por vezes,
acompanhado da eliminação de vesículas.

QUESTÃO 24 _______________________
O Ministério da Saúde indica dose única de febre
amarela para as áreas com recomendação de
vacinação em todo o país. A população alvo a ser
vacinada é:
a) Crianças de 9 meses de idade até as pessoas de
59 anos de idade.
b) Crianças de 7 meses de idade até as pessoas de
60 anos de idade.
c) Crianças de 6 meses de idade até as pessoas de
58 anos de idade.
d) Crianças de 9 meses de idade até as pessoas de
69 anos de idade.
e) Crianças de 6 meses de idade até as pessoas de
59 anos de idade.

QUESTÃO 25 _______________________
É um grupo de doenças metabólicas, caracterizado
por níveis aumentados de glicose no sangue, em
decorrência de defeitos na secreção ou na ação da
insulina, ou ambas:
a)
b)
c)
d)
e)

Hipertensão arterial.
Hanseníase.
Tuberculose.
Diabetes.
Anemia.

QUESTÃO 26 _______________________
Uma solução de 500ml de soro fisiológico deve ser
infundida por via endovenosa em 6 horas. Quantas
gotas por minuto aproximadamente deve ser
administrada nessa prescrição?
a)
b)
c)
d)
e)

83
42
28
21
17
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QUESTÃO 27 _______________________

QUESTÃO 30 _______________________

A premissa das precauções padrão é a de que todos
os clientes estão colonizados ou infectados por
microrganismos, haja ou não sinais ou sintomas, e
que é preciso adotar um nível uniforme de cautela no
cuidado a todos os clientes. A causa mais frequente
de transmissão bacteriana nas instituições de
cuidados de saúde é a:

A hanseníase é uma doença causada pelo
Mycobacterium leprae, contagiosa que passa de uma
pessoa doente, que não esteja em tratamento, para
outra. Constituem sinais e sintomas dermatológicos
da hanseníase, EXCETO:

a) Lesão por material perfurocortante.
b) Disseminação de microrganismos pelas mãos de
profissionais de saúde.
c) Falta de higiene ambiental nas instituições.
d) Falta de isolamento dos pacientes com doenças
infectocontagiosas.
e) Disseminação pelo ar de partículas viróticas.

QUESTÃO 28 _______________________
Doença infecciosa aguda e crônica, causada pelo
espiroqueta Treponema pallidum. É contraída por
meio de contato sexual e pode ser de origem
congênita:
a)
b)
c)
d)
e)

Gonorreia.
Tricomoníase.
Candidíase.
HIV.
Sífilis.

QUESTÃO 29 _______________________
A enfermagem peroperatória, consiste em 3 períodos
que começam e terminam em determinados pontos
na sequência de eventos da experiência cirúrgica, O
período pré-operatório começa quando:
a) O cliente chega ao centro cirúrgico e termina
quando inicia a cirurgia.
b) O cliente chega ao hospital e termina quando
entra no centro cirúrgico.
c) O cliente é transferido para a mesa cirúrgica na
sala de operação e termina com a admissão na
unidade de recuperação pós anestésica.
d) Toma-se a decisão de realizar a intervenção
cirúrgica e termina com a admissão do paciente
na enfermaria.
e) Toma-se a decisão de realizar a intervenção
cirúrgica e termina com a transferência do cliente
para a sala de operação.

a)
b)
c)
d)
e)

manchas esbranquiçadas ou avermelhadas;
pápulas;
prurido;
nódulos;
infiltrações.

QUESTÃO 31 _______________________
Processo utilizado para destruir todas as formas de
vida microbiana, por meio do uso de agentes físicos e
químicos:
a)
b)
c)
d)
e)

Desinfecção.
Limpeza.
Ebulição.
Esterilização.
Pasteurização.

QUESTÃO 32 _______________________
A administração de medicamentos é uma das
atividades que o técnico de enfermagem desenvolve
com muita frequência, requerendo muita atenção e
sólida fundamentação técnico-científica.
Analise os itens abaixo:
I-

A via de administração correta da insulina é a
via intradérmica.
II- Todo medicamento administrado deve ser
registrado e rubricado na prescrição.
III- A via subcutânea é indicada para a aplicação
de vacina BCG e como auxiliar em testes
diagnósticos e de sensibilidade.
IV- A via intramuscular é utilizada quando se
deseja uma ação rápida do medicamento ou
quando outras vias não são propícias. As
soluções administradas por essa via devem ser
cristalinas, não-oleosas e sem flocos em
suspensão.
Estão ERRADOS os itens:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III
II e III
I, II e IV
I , II e III
I, III e IV
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QUESTÃO 33 _______________________
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) são
equipes
multiprofissionais,
compostas
por
profissionais
de
diferentes
profissões
ou
especialidades, que devem atuar de maneira
integrada e apoiando os profissionais das equipes de
Saúde da Família e das equipes de Atenção Básica,
para populações específicas. Sobre o Nasf NÃO é
correto afirmar:
a) O trabalho do Nasf é orientado pelo referencial
teórico-metodológico do apoio matricial.
b) Constitui-se como apoio especializado na própria
Atenção Básica, sendo um ambulatório de
especialidades ou serviço hospitalar.
c) Recebe a demanda por negociação e discussão
compartilhada com as equipes que apoia, e não
por meio de encaminhamentos impessoais.
d) Realiza ações compartilhadas com as equipes
de Saúde da Família (eSF), o que não significa,
necessariamente, estarem juntas no mesmo
espaço/tempo em todas as ações.
e) Ajuda a aumentar a capacidade de cuidado das
equipes de Atenção Básica, agrega novas
ofertas de cuidado nas UBS e auxilia a
articulação com outros pontos de atenção da
rede.

QUESTÃO 34 _______________________
A triagem neonatal, também conhecida como teste do
pezinho, é essencial para todos os recém-nascidos, e
é realizado por meio do Programa Nacional de
Triagem Neonatal (PNTN). O período de preferência
para a realização deste teste é:
a)
b)
c)
d)
e)

entre o 3º e o 5º dia de vida.
nas primeiras 48 horas de vida.
nos primeiros 15 dias de vida.
entre o 1ºe 7º dia de vida.
nos primeiros 45 dias.

b) Ocorre uma lesão linear produzida por um
instrumento afiado (faca, bisturi, vidro),
resultando em um corte limpo.
c) Ocorre uma lesão de formato irregular, com
diversos segmentos ulcerados, perda de tecidos,
bordas irregulares e possíveis áreas de
equimoses e hematomas.
d) Ocorre uma lesão resultante da laceração ou
separação forçada dos tecidos, afetando com
maior frequência as extremidades.
e) Ocorre uma lesão com formato e bordas
regulares, dependendo do elemento causador,
do impacto sobre a pele e do potencial de
ruptura dos tecidos. Tem um orifício de entrada e
outro de saída.

QUESTÃO 36 _______________________
Doenças infecciosas que tem como transmissão a via
respiratória:
a)
b)
c)
d)
e)

Hepatite A, cólera, tuberculose e raiva.
Tuberculose, varicela, sarampo e varíola.
Escabiose, tétano, influenza e cólera.
Pediculose, escabiose, hepatite B e HIV.
Hepatite A, hepatite B, raiva e poliomielite.

QUESTÃO 37 _______________________
A dequitação corresponde ao terceiro período clínico
do parto, se caracteriza por ser:
a) O período de dilatação total do colo, cabeça do
bebê visível, contrações de expulsão ou esforço
materno ativo.
b) O período que as contrações uterinas ainda
possuem intensidade e frequência mínimas.
c) A primeira hora após ao nascimento da criança.
d) O momento desde o nascimento da criança até a
expulsão da placenta e membranas.
e) O período de dilatação cervical quase total (9cm)
até a saída do feto.

QUESTÃO 35 _______________________

QUESTÃO 38 _______________________

A classificação das feridas, embora variável, é
importante instrumento para a avaliação das lesões,
pois possibilita aos profissionais de saúde a
determinação com precisão e rapidez das melhores
condutas a serem adotadas de acordo com o tipo de
lesão. Quanto à etiologia da lesão, uma ferida é
classificada como corto-contusa quando:

Todos os recém-nascidos devem receber a vitamina
K, como profilaxia da:
a)
b)
c)
d)
e)

Doença hemorrágica.
Doença neural.
Meningite bacteriana.
Oftalmia neonatal.
Doença febril.

a) Ocorre uma lesão pelo atrito da pele com uma
superfície áspera, como solo ou asfalto. Atinge
somente a epiderme.
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QUESTÃO 39 _______________________
A suplementação de ferro: 40mg/dia de ferro
elementar após o parto, para mulheres sem anemia
diagnosticada, deve ser feito até:
a)
b)
c)
d)
e)

42 dias após o parto.
Dois meses após o parto.
Um mês após o parto.
Seis meses após o parto.
Três meses após o parto.

QUESTÃO 40 _______________________
O Código de Ética Profissional reúne normas e
princípios, direitos e deveres, pertinentes a consulta
ética do profissional que deverá ser assumido por
todos. Segundo o código de ética de enfermagem,
capítulo II (Do sigilo profissional), marque a
alternativa que se refere a um direito do profissional
de enfermagem:
a) Franquear o acesso a informações e
documentos para pessoas que não estão
diretamente envolvidas na prestação da
assistência, exceto nos casos previstos na
legislação vigente ou por ordem judicial.
b) Manter segredo sobre fato sigiloso de que
tenha conhecimento em razão de sua atividade
profissional, exceto casos previstos em lei,
ordem judicial, ou com o consentimento escrito
da pessoa envolvida ou de seu representante
legal.
c) Abster-se de revelar informações confidenciais
de que tenha conhecimento em razão de seu
exercício profissional a pessoas ou entidades
que não estejam obrigadas ao sigilo.
d) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe
sob sua responsabilidade, sobre o dever do
sigilo profissional.
e) Divulgar ou fazer referência a casos, situações
ou fatos de forma que os envolvidos possam
ser identificados.
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