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  Políticas Públicas 
 

Questão 1 - A atenção básica caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange: 

I. A promoção e a proteção da saúde. 

II. A prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. 

III. O desenvolvimento da atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

IV. O desenvolvimento de ações de saúde individualmente por 

cada categoria profissional. 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) Apenas II, III e IV. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

  

Questão 2 - De acordo com a Lei nº 8142, de 28 de setembro 

de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera 

de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 

as seguintes instâncias colegiadas: 

a) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

b) Comissão Intergestores Bipartite e a Conferência de Saúde. 

c) Fundação Nacional de Saúde e Instituto Nacional de Seguridade 

Social. 

d) Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

e) Conselho de Saúde e a Secretaria de Assistência à Saúde. 

 

Questão 3 - Em relação à Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, considere as seguintes afirmativas: 

I. Deve considerar as especificidades regionais, a superação das 

desigualdades regionais, as necessidades de formação e 

desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já 

instalada de oferta institucional de ações formais de educação na 

saúde. 

II. A Educação Permanente consiste na aprendizagem no trabalho, 

em um contexto no qual o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações. 

III. A educação permanente pode ser entendida como 

aprendizagem-trabalho. 

IV. A proposta da política atende à lógica da compra e do 

pagamento de produtos e procedimentos educacionais orientados 

pela oferta desses serviços. 

É correto o que se afirma em: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e IV. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

Questão 4 - Sobre a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

analise as afirmativas a seguir: 

I. Os níveis de saúde da população não têm relação com a 

organização social e econômica do país.  

II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 

e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

III. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

IV. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

Está correto o que se afirma em:  

 

a) Apenas II e IV. 

b) Apenas II, III e IV.  

c) I, II, III e IV. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas III e IV. 

 

Questão 5 - O Decreto n. 7.508, publicado em 2011, 

regulamenta alguns aspectos da Lei nº 8.080/1990, entre eles: 

a) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a assistência 

à saúde. 

b) A organização do SUS, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa. 

c) A organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência 

à saúde e a articulação interfederativa. 

d) O planejamento da saúde, a articulação interfederativa e a 

assistência à saúde. 

e) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a articulação 

interfederativa. 

 

 

Questão 6 -  Os instrumentos que compõem um processo 

cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, 

solidária e sistêmica do SUS, são: 

a) O Plano de Saúde e o Relatório de Gestão.  

b) O Plano de Saúde, a Programação Anual, o Relatório de Gestão 

e o Relatório da Conferência de Saúde. 

c) A Programação Anual, o Relatório de Gestão e o Relatório da 

Conferência de Saúde. 

d) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório da 

Conferência de Saúde. 

e) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório de 

Gestão.  
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Questão 7 - Segundo a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 

1990, as ações e os serviços públicos de saúde que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com 

as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, as quais 

incluem a participação da comunidade, a descentralização e a 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

Especificamente sobre a regionalização, é correto afirmar: 

 

a) É o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

b) Refere-se especialmente ao território de abrangência da 

Estratégia de Saúde da Família. 

c) É organizada pelo gestor de cada município individualmente. 

d) Tem como fundamento a igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

e) Diz respeito somente aos serviços de média e alta complexidade. 

 

Questão 8 - O Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, 

consagrou a ideia de Redes de Atenção à Saúde (RAS), cujo 

objetivo é prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de 

forma regionalizada, com integração entre os diversos pontos de 

atenção. A partir da Portaria GM/MS n. 4.279/2010, cinco redes 

temáticas prioritárias foram pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT). 

Assinale a alternativa que lista corretamente essas cinco redes. 

 

a) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

obesidade e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas. 

b) Rede nascimento saudável, Rede de urgência e emergência 

(RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à 

pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas 

com doenças crônicas. 

c) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com 

problemas cardíacos. 

d) Rede cegonha, Rede de atenção às doenças transmissíveis, 

Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa 

com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com 

doenças crônicas. 

e) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 9 - Operacionalmente, uma conceituação de 

Atenção Primária à Saúde (APS) implica o exercício de sete 

atributos (essenciais e derivados). 

Assinale a alternativa que indica corretamente os atributos 
essenciais da APS. 

 

a) Primeiro contato, longitudinalidade, orientação comunitária e 

competência cultural. 

b) Longitudinalidade, integralidade, coordenação e focalização na 

família. 

c) Longitudinalidade, coordenação, orientação comunitária e 

competência cultural. 

d) Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. 

e) Primeiro contato, coordenação, longitudinalidade e competência 

cultural. 

  

Questão 10 - Relacione os atributos da APS constantes 

na coluna 1 com o respectivo conceito descrito na coluna 2 

(STARFIELD, 2002). 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) 1 – 3 – 2 – 4. 

b) 4 – 1 – 2 – 3. 

c) 4 – 2 – 3 – 1. 

d) 2 – 3 – 1 – 4. 

e) 4 – 3 – 2 – 1. 

 

 
 

ATRIBUTO DA APS CONCEITO 

 

1. Focalização na 

família 

(__)  Prestação de um conjunto de 

serviços que atendam às necessidades da 

população adscrita nos campos da 

promoção, prevenção, cura, cuidado e 

reabilitação e da paliação, a 

responsabilização pela oferta de serviços 

em outros pontos de atenção à saúde e o 

reconhecimento adequado dos problemas 

biológicos, psicológicos e sociais que 

causam as doenças. 

2. Orientação 

comunitária 

(__)  Considerar a família como o sujeito 

da atenção e o conhecimento integral de 

seus problemas de saúde e das formas 

singulares de abordagem familiar. 

3. Longitudinalidade (__)  Reconhecimento das necessidades 

das famílias em razão do contexto físico, 

econômico e social e a sua integração em 

programas intersetoriais de 

enfrentamento dos determinantes sociais 

da saúde proximais e intermediários. 

4. Integralidade (__)  Existência do aporte regular de 

cuidados pela equipe de saúde e seu uso 

consistente ao longo do tempo, em um 

ambiente de relação mútua de confiança 

e humanizada entre equipe de saúde, 

indivíduos e famílias. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS - ENFERMAGEM 

Questão 11 - Segundo a Política Nacional de Atenção 

Básica, são atribuições específicas do Enfermeiro, dentre outras: 

I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas 

nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 

nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.), em 

todas as fases do desenvolvimento humano. 

II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em 

grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; 

solicitar exames complementares, prescrever medicações e 

encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços. 

III. Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e 

auxiliar em saúde bucal (ASB). 

IV. Contribuir, participar e realizar atividades de educação 

permanente da equipe de enfermagem e outros membros da 

equipe.  

Está correto apenas o que se afirma em: 

 I, II, III e IV. 

 Apenas I e II. 

 Apenas I, II e IV. 

 Apenas II, III e IV. 

 Apenas III e IV. 

Questão 12 - O enfermeiro da Estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde, além das atribuições de atenção à saúde e 

de gestão comuns a qualquer enfermeiro da atenção básica, descritas 

na Política Nacional de Atenção Básica, tem atribuição de: 

Assinale V para Verdadeiro e F para Falso: 

(    ) Planejar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas 

pelos ACS. 

(    ) Facilitar a relação entre os profissionais da Unidade 

Básica de Saúde e os ACS. 

(    ) Contribuir para a organização da atenção à saúde, a 

qualificação do acesso, o acolhimento, o vínculo e a 

longitudinalidade do cuidado. 

(    ) Orientar acerca da atuação da equipe da UBS em 

função das prioridades definidas equanimemente 

conforme critérios de necessidade de saúde, 

vulnerabilidade, risco, entre outros. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é: 

 V – V – V – V. 

 V – F – V – F. 

 F – V – V – V. 

 F – V – F – V. 

 V – V – F – F. 

 

Questão 13 - Para impactar sobre os múltiplos fatores que 

interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e de 

mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em 

uma equipe multiprofissional e com prática interdisciplinar, envolvendo 

intervenções de promoção da saúde, prevenção, tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos. Nas afirmativas abaixo, estão 

relacionadas atribuições do enfermeiro no controle dos cânceres do 

colo do útero e da mama. 

I. Realizar consulta de enfermagem, coleta do exame citopatológico 

e exame clínico das mamas, de acordo com a faixa etária e o quadro 

clínico da usuária. 

II. Solicitar exames de acordo com os protocolos ou normas técnicas 

estabelecidos pelo gestor local. 

III. Avaliar resultados dos exames solicitados e coletados, e, de 

acordo com os protocolos e diretrizes clínicas, realizar o 

encaminhamento para os serviços de referência em diagnóstico e/ou 

tratamento dos cânceres de mama e do colo do útero. 

IV. Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como 

DSTs, na oportunidade do rastreamento, de acordo com os protocolos 

ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local. 

V. Contribuir, realizar e participar das atividades de educação 

permanente de todos os membros da equipe. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 Apenas I, II, III e IV. 

 Apenas I, II e V. 

 Apenas II, III e IV. 

 Apenas III e V. 

 I, II, III, IV e V. 

 

Questão 14 - A prova do laço, ou prova de Rumpel-Leede, é 

muito útil para o pré-diagnóstico dos casos de suspeita de dengue e 

deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente 

com suspeita de dengue que não apresente sinal de alarme e/ou 

choque nem apresente sangramento espontâneo. Sobre a prova do 

laço, é correto afirmar que ela será positiva quando: 

 houver 40 ou mais petéquias em adultos e 30 ou mais em 

crianças. 

 houver 30 ou mais petéquias em adultos e 20 ou mais em 

crianças. 

 houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais em 

crianças. 

 houver 10 ou mais petéquias em adultos e 5 ou mais em crianças. 

 houver 5 ou mais petéquias em adultos e 2 ou mais em crianças. 
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Questão 15 - A atual política de saúde mental brasileira é 

resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da 

saúde iniciada na década de 1980 com o objetivo de mudar a 

realidade dos manicômios onde viviam mais de 100 mil pessoas com 

transtornos mentais. Nas últimas décadas, esse processo de mudança 

se expressa especialmente por meio do Movimento Social da Luta 

Antimanicomial e de um projeto coletivamente produzido de mudança 

do modelo de atenção e de gestão do cuidado: a Reforma Psiquiátrica. 

Sobre esse movimento, é correto afirmar: 

 Em 2011, após mais de dez anos de tramitação no Congresso 

Nacional, é sancionada a Lei nº 10.216, que afirma os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental.  

 Na década de 1980, com financiamento e regulação tripartite, foi 

fortemente ampliada a rede de atenção psicossocial (RAPS), que 

passa a integrar, a partir do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, 

o conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões 

de saúde.  

 As Unidades Básicas de Saúde não integram a composição 

dessa rede comunitária de assistência em saúde mental. 

 O cuidado em saúde mental na Atenção Básica é pouco 

estratégico, se considerada a facilidade de acesso das equipes 

aos usuários e vice-versa. 

 Entre os equipamentos substitutivos ao modelo manicomial, 

estão os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência 

(CECOS), as Enfermarias de Saúde Mental em hospitais gerais 

e as oficinas de geração de renda.  

 

Questão 16 - Com relação ao acolhimento, analise as 

assertivas a seguir. 

I. No trabalho em saúde, consequentemente, no acolhimento, a 

produção e o desenvolvimento da gestão do cuidado são 

aspectos indissociáveis e que demandam a integração de mais 

atores do que apenas os membros das equipes mínimas da 

Estratégia Saúde da Família. 

II. A responsabilidade pelo ato de acolher deve ser atribuída à equipe 

de enfermagem em uma sala específica. 

III. Uma pessoa que atua na higienização e na limpeza da unidade 

pode, em determinadas situações, produzir intervenções potentes 

e inesperadas na sala de espera, capazes, inclusive, de facilitar o 

trabalho dos profissionais que se envolvem diretamente no 

atendimento individual. 

IV. É fundamental que as unidades básicas possuam adequada 

retaguarda pactuada para o referenciamento dos pacientes que, 

uma vez acolhidos, avaliados e tratados, necessitem de cuidados 

de outros serviços. 

É correto o que se afirma em: 

 Apenas I, II e IV. 

 Apenas I, III e IV. 

 I, II, III e IV. 

 Apenas II, III e IV. 

 Apenas I e III. 

 

Questão 17 - Após a confirmação da gravidez, em consulta 

médica ou de enfermagem, dá-se início ao acompanhamento da 

gestante, com seu cadastramento no SisPreNatal. Os procedimentos 

e as condutas que se seguem devem ser realizados sistematicamente 

e avaliados em toda consulta de pré-natal, para tanto, algumas ações 

devem fazer parte da primeira consulta.  

Analise as ações indicadas abaixo e avalie como Verdadeiras (V) 

aquelas que devem ser realizadas na primeira consulta e como Falsas 

(F) aquelas que não devem. 

 

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

 F – V – F – F. 

 V – V – V – F. 

 V – V – V – V. 

 V – F – V – F. 

 F – F –  F– V. 

Questão 18 - Sobre os cuidados com a saúde da criança, 

analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 

 Os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como 

do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de 

crescimento, são recomendáveis para todas as consultas, para 

crianças de risco ou não, até os 10 anos de idade. 

 A coleta para o exame do teste do pezinho deve ser realizada 

entre o 10º e o 15º dia de vida da criança. Embora não seja o 

ideal, aceita-se que seja feita a coleta até o 30º dia de vida do 

bebê.  

 Os pais e os cuidadores devem ser alertados quanto ao risco de 

morte súbita de crianças no segundo ano de vida, sobretudo após 

os 15 meses. Eles devem receber a orientação de que a melhor 

maneira de prevenir casos assim é colocando a criança para 

dormir de “barriga para cima” (posição supina), e não de lado ou 

de bruços. 

 O Ministério da Saúde recomenda cinco consultas de rotina no 

primeiro ano de vida, além de duas consultas no 2º ano de vida 

e, a partir do 3º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês 

do aniversário. 

 São alguns sinais que indicam a necessidade de 

encaminhamento da criança ao serviço de referência com 

urgência: recusa alimentar, vômitos importantes, frequência 

cardíaca abaixo de 100bpm, tiragem subcostal, batimentos de 

asas do nariz, icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 

24 horas de vida. 

(    ) Fornecer o Cartão da Gestante, com a identificação 

preenchida, o número do Cartão Nacional da Saúde, o 

hospital de referência para o parto e as orientações sobre 

esse. 

(    ) Fornecer o calendário de vacinas e suas orientações. 

 

(    ) Realizar a solicitação dos exames de rotina. 

 

(    ) Prestar orientações sobre a participação nas atividades 

educativas (reuniões e visitas domiciliares). 
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Questão 19 - Segundo Pichon-Rivière (2005), o grupo 

operativo ocorre por um conjunto de pessoas movidas por 

necessidades semelhantes que se reúnem em torno de uma tarefa 

específica ou de um objetivo compartilhado.  

Os grupos operativos abrangem quatro campos de atuação. Relacione 

os campos de atuação descritos na coluna 1 com as características 

de sua utilização descritas na coluna 2. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é: 

 1 – 3 – 2 – 4. 

 4 – 2 – 1 – 3. 

 4 – 3 – 2 – 1. 

 3 – 4 – 1 – 2. 

 3 – 4 – 2 – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 20 - Um grande desafio atual para as equipes de 

Atenção Básica é a Atenção em Saúde para as doenças crônicas. A 

gestão de caso é o processo cooperativo que se desenvolve entre um 

profissional gestor de caso, uma pessoa portadora de uma condição 

crônica de saúde muito complexa (estrato 5) e sua família. 

Sobre o processo de gestão de caso, analise as afirmativas que 

seguem. 

I. Tem como objetivos: propiciar atenção de qualidade e 

humanizada, diminuir a fragmentação da atenção à saúde, 

aumentar a capacidade funcional e preservar a autonomia 

individual e familiar.  

II. Assistentes sociais e enfermeiros são, frequentemente, os 

profissionais que melhor realizam a gestão de casos, reunindo e 

coordenando a equipe multidisciplinar para a análise da situação, 

a elaboração do plano de cuidado, a utilização dos recursos, o 

acompanhamento e a avaliação, a periodicidade da discussão do 

caso, fornecendo subsídios sociais e dados que possam 

contribuir para o diagnóstico e para o acompanhamento. 

III. O processo da gestão de caso envolve as etapas: (a) seleção do 

caso; (b) identificação das necessidades/problemas da pessoa; 

(c) elaboração conjunta e implementação do plano de cuidado; 

(d) monitoramento do plano de cuidados e avaliação do 

cumprimento das metas. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

 Apenas I e II. 

 Apenas II e III. 

 I, II e III. 

 Apenas II. 

 Apenas I e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO 

UTILIZAÇÃO 

1. Ensino-

aprendizagem 

 (__) Pode ser utilizado nos programas de 

Saúde em que profissionais são treinados para 

a tarefa de integração e incentivo a capacidades 

grupais. 

2. Institucional                                        (__) Objetiva a melhoria da situação de 

sofrimento. 

3. Comunitário  (__) A tarefa essencial é refletir sobre temas e 

discutir questões de interesse comum. 

4. Terapêutico                                   (__) Constitui-se a partir da formação de 

grupos em escolas, igrejas, sindicatos, etc, com 

a intenção de promover reuniões com vistas ao 

debate sobre questões de seus interesses. 
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  CONTEÚDO ESPECÍFICO - ENFERMAGEM 

Questão 21 - Em relação aos estomas, analise as alternativas 

e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) Nas colostomias direitas, as fezes são semilíquidas, 

contínuas e muito corrosivas, exigindo um cuidado 

adequado para evitar dermatites periestomais. 

(    ) A exteriorização da alça intestinal, para a construção de 

um estoma, pode ser realizada por fora da bainha do 

músculo reto abdominal. 

(    ) Quando um paciente é submetido à cirurgia de Hartman, 

há possibilidade de reconstrução do trânsito intestinal. 

(    ) Quando um paciente se submete à cirurgia de Milles, não 

há mais possibilidade de reconstrução do trânsito 

intestinal, uma vez que ocorre a amputação do reto, ânus 

e períneo. 

(    ) A construção de colostomias em alça possibilita a 

reconstrução do trajeto intestinal, visto que o reto e o ânus 

estão preservados. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é: 

 

a) V – V – V – V – V. 

b) V – V – V – F – V. 

c) F – F – F – F – F. 

d) F – F – V – V – V. 

e) V – V – V – V – F. 

 

 

Questão 22 - Em relação ao crescimento tecidual dos 

tumores, analise as assertivas abaixo. 

I. As células cancerosas e as normais se dividem mais 

rapidamente quando os volumes teciduais ou tumorais são 

menores e, mais lentamente se esses volumes são maiores. 

II. Quanto maior o tumor, maior sua fração proliferativa, portanto, 

mais sensível será aos quimioterápicos e à radioterapia. 

III. Quanto mais precoce for a aplicação de quimioterapia ou 

radioterapia após o tratamento cirúrgico do tumor, mais 

eficazes elas serão, pois maior será o número de células em 

fase proliferativa. 

IV. Os tecidos normais que apresentam baixa fração de 

crescimento são os que sofrem a ação da quimioterapia e 

radioterapia, o que ocasiona os efeitos colaterais agudos 

desses tratamentos (náusea e vômitos, diarreia, leucopenia, 

perda de cabelo, etc). 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II, III e IV. 

b) Apenas II, III e IV. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas I e III. 

Questão 23 - A depressão é uma doença psiquiátrica que, 

com frequência, afeta a saúde mental da pessoa idosa. Na avaliação 

desse transtorno na pessoa idosa, é necessário: 

I. Verificar os sinais e os sintomas que sugerem depressão, como 

fadiga matutina, retardo psicomotor e falta de interesse nas coisas 

que lhe agradavam, entre outros. 

II. Identificar a coexistência de depressão e demência, em sua 

fase inicial. 

III. Considerar que o uso constante do álcool ou etilismo de início 

recente não é fator associado à depressão. 

IV. Considerar o declínio funcional progressivo e a perda gradual 

da autonomia e da independência, manifestações bem 

características da depressão, cuja incidência e cuja prevalência 

aumentam exponencialmente com a idade. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) Apenas I e II. 

b) I, II, III e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas III e IV. 

e) Apenas em II e III. 

 

 

Questão 24 - Analise as seguintes afirmações relacionadas 

ao Diabetes Mellitus (DM): 

I. O principal objetivo do tratamento do Diabetes é tentar 

normalizar a atividade de insulina e os níveis sanguíneos de 

glicose. 

II. A determinação glicêmica para o diagnóstico de DM é glicemia 

de jejum maior ou igual a 126 mg/dl.  

III. Para o tratamento medicamentoso do DM, o antidiabético oral 

de primeira linha indicado é a metmorfina. 

IV. As complicações microvasculares ocasionadas pelo 

descontrole da hiperglicemia são a angina do peito, o infarto agudo 

do miocárdio e o acidente vascular cerebral. 

V. As complicações macrovasculares ocasionadas pelo 

descontrole da hiperglicemia são a retinopatia diabética e a 

nefropatia diabética. 

É correto o que se afirma em:  

a)  I, II, III, IV e V. 

b) Apenas I, II e III. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas III e IV. 

e) Apenas em II, III e V. 
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Questão 25 - A dor é definida como uma experiência sensorial 

e emocional desagradável associada ao dano tecidual real ou 

potencial. É o motivo mais comum para a busca dos serviços de 

saúde. Em relação à dor, analise as definições a seguir: 

I. Dor aguda: de início súbito, geralmente associada a uma lesão 

específica, ocorre em tempo definido.  

II. Dor crônica: dor constante ou intermitente que persiste além do 

tempo de cura esperado e, raramente, pode ser atribuída a uma 

etiologia ou lesão específica. Pode durar seis meses ou mais. 

III. Dor referida: dor percebida como advinda de uma região 

diferente daquela em que está acontecendo a patologia ou o 

agravo. 

IV. Tolerância à dor: ponto em que um estímulo é percebido como 

doloroso. 

V. Limiar de dor: intensidade ou duração máxima da dor à qual 

uma pessoa é capaz de resistir.  

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) II, III e IV. 

d) IV e V. 

e) II e V. 

 

Questão 26 - As três fases ou etapas que envolvem o 

processo cicatricial são, em ordem: 

a) Proliferativa, inflamatória e de remodelagem. 

b) Exsudativa, proliferativa e inflamatória. 

c) Trombocítica, de epitelização e de granulação. 

d) Inflamatória, proliferativa e de maturação. 

e) Granulocítica, de contração e de maturação.  

 

Questão 27 - Em relação às características do tecido de 

epitelização de uma ferida, assinale a alternativa correta: 

a) Tecido novo rico em vasos capilares. 

b) Tecido brilhante, de cor avermelhada. 

c) Tecido novo de coloração rósea.  

d) Tecido de aspecto úmido e gelatinoso. 

e) Tecido rico em angiogênese. 

 

Questão 28 - Dentre os fatores de risco modificáveis para o 

desenvolvimento de câncer, estão: 

a) Hereditariedade e envelhecimento. 

b) Síndrome de Down e sexo. 

c) Envelhecimento e fatores reprodutivos. 

d) Radiações ultravioletas e tabagismo. 

e) Sexo e etnia ou raça. 

 

 

Questão 29 - O câncer de colo de útero é de grande incidência 

em mulheres e pode ser associado a/as: 

a) Troca de parceiros sexuais. 

b) Nuliparidade (nunca teve filhos). 

c) Infecção pelo HPV. 

d) Multiparidade (teve muitos filhos).  

e) Alterações displásicas nas mamas. 

 

 

Questão 30 - Atualmente, existe uma forte evidência do efeito 

protetor da atividade física sobre o desenvolvimento do câncer de 

intestino grosso. Isso se deve ao fato de que: 

a) A redução do risco de desenvolver esse tipo de câncer chega à 

metade entre aquelas pessoas que não praticam atividade física. 

b) Ocorre um estímulo ao trânsito intestinal e as substâncias 

químicas potencialmente cancerígenas passam mais 

rapidamente pelo intestino. 

c) As pessoas que desempenham ocupações menos ativas têm 

menor chance de desenvolver câncer.  

d) A atividade física aumenta ainda mais os níveis de insulina e de 

alguns hormônios, evitando o desenvolvimento de tumores. 

e) O excesso de peso vem aumentando no mundo, inclusive no 

Brasil. 

 

 

Questão 31 - Analise as seguintes alternativas relacionadas 

ao diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na Atenção 

Básica e assinale a alternativa correta: 

a) Confirma-se o diagnóstico de HAS quando a média de três 

medidas, verificadas em três dias diferentes, com intervalo 

mínimo de uma semana entre elas, for igual ou maior a 

140/90mmHg. 

b) A constatação de um valor elevado de pressão arterial verificada 

em apenas um dia é suficiente para estabelecer o diagnóstico de 

hipertensão.  

c) A verificação da pressão arterial realizada fora dos consultórios 

médicos não é considerada para fins de diagnóstico. 

d) Pessoas com pressão arterial limítrofe entre 130/85mmHg e 

139/89mmHg deverão realizar a aferição a cada dois anos. 

e) O risco para eventos cardiovasculares como o Infarto Agudo do 

Miocárdio e o Acidente Vascular Cerebral ocorre somente quando 

os valores de pressão são superiores a 150mmHg para a pressão 

sistólica e a 100mmHg para a pressão diastólica. 
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Questão 32 - O exame físico da pessoa com Diabetes 

Mellitus (DM) é muito importante, visto que pode detectar 

complicações da doença e identificar outras condições que, 

associadas, aumentam a morbimortalidade e influenciam o 

tratamento. Considerando os aspectos relevantes do exame físico, 

assinale a alternativa que indica aquele(s) que não é/são 

realizado(s) por enfermeiros. 

a) Altura, peso, circunferência abdominal e Índice de Massa 

Corporal (IMC). 

b) Pressão arterial com a pessoa sentada e deitada. 

c) Frequência cardíaca e respiratória e ausculta cardiopulmonar. 

d) Exame da cavidade oral, com atenção para a presença de 

gengivite, problemas odontológicos e candidíase. 

e) Exame de fundo de olho para verificação de alterações 

vasculares na retina ocular. 

Questão 33 - Na consulta de enfermagem para estratificação 

de risco para doenças cardiovasculares, recomenda-se a utilização 

do escore de Framingham, cujo objetivo é estimar o risco de cada 

pessoa sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos dez 

anos. Considera-se de alto risco os achados do exame clínico e da 

anamnese: 

a) Tabagismo, hipertensão. 

b) Obesidade, sedentarismo. 

c)  Sedentarismo, sexo masculino. 

d) Acidente vascular cerebral prévio, Diabetes Mellitus. 

e) Idade maior do que 65 anos, história familiar de evento 

cardiovascular prematuro. 

Questão 34 - O teste que avalia as condições cognitivas em 

pessoas idosas é: 

a) Desenho do relógio. 

b) Caminhada de seis minutos. 

c) Escala de depressão geriátrica. 

d) Index de independência nas atividades de vida diária de Katz. 

e) Medida de independência funcional (MIF). 

 

Questão 35 - A Síndrome metabólica é formada por um 

conjunto de fatores de risco que condicionam um grande aumento do 

risco de desenvolver doenças. Sobre a Síndrome metabólica e seu 

contexto, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que está 

errada. 

a) A ingesta de alimentos de baixa qualidade nutricional e de 

elevada densidade energética contribui para o ganho de peso. 

b) A presença de Diabetes exclui o diagnóstico de síndrome 

metabólica. 

c) A Síndrome metabólica está diretamente relacionada à 

hipertensão arterial e à presença de dislipidemias. 

d) A Síndrome metabólica pode trazer repercussões também no 

fígado e está diretamente associada à resistência insulínica e ao 

acúmulo de gordura visceral. 

e) Suas complicações podem ser a doença arterial coronariana e 

a doença arterial carotídea.  

 

Questão 36 - Atualmente, o controle do peso é um fator 

considerado importante para prevenir o aparecimento de vários 

agravos na saúde das pessoas, cujos parâmetros podem ser 

avaliados por meio dos valores de referência do Índice de Massa 

Corporal (IMC). Assinale a alternativa que indica o intervalo de IMC 

que caracteriza sobrepeso. 

a) Entre 19 e 25. 

b) Menor do que 15. 

c) Entre 25 e 29. 

d) Entre 29 e 35 

e) Maior do que 35  

 

Questão 37 - As úlceras venosas de membros inferiores 

acometem grande número de pessoas, sendo uma das feridas 

crônicas comumente encontradas nos diversos ambientes de saúde. 

A hipertensão venosa nos membros inferiores é sustentada por três 

importantes causas que, em conjunto, podem levar à formação de 

úlceras nos referidos membros. Assinale a alternativa que indica 

corretamente essas causas. 

a) Permanecer em pé por muito tempo, inatividade física, 

fragilidade capilar. 

b) Insuficiência vascular, permanecer acamado por muito tempo, 

não mudar de decúbito. 

c) Deficiência da bomba da panturrilha, gravidez, presença de 

varizes. 

d) Insuficiência valvular, deficiência da bomba na panturrilha, 

trombose venosa. 

e) Sedentarismo, consumo de alimentos de alto valor calórico, 

gravidez. 

 

Questão 38 - A Sistematização da Assistência em 

Enfermagem (SAE) representa a organização e a execução do 

processo de enfermagem, o qual é constituído de diversas etapas. 

Assinale a alternativa em que os nomes das etapas e sua sequência 

estão corretos. 

a) Histórico de enfermagem, coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, prescrição de enfermagem, relatório de enfermagem. 

b) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento de enfermagem, implementação, evolução de 

enfermagem. 

c) Histórico de enfermagem, avaliação de enfermagem, plano de 

cuidados de enfermagem, prescrição de enfermagem, relatório de 

enfermagem. 

d) Histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de 

enfermagem, problemas interdependentes, avaliação de 

enfermagem. 

e) Histórico de enfermagem, análise de dados, exame físico, 

prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem.  
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Questão 39 - Os cinco sinais vitais incluem pressão arterial, 

pulso, respiração, temperatura e: 

a) pressão venosa central. 

b) oximetria de pulso. 

c) dor. 

d) débito cardíaco. 

e) pressão arterial média. 

 

Questão 40 - Assinale a alternative que indica corretamente a  

trajetória do sangue na circulação pulmonar, também chamada de 

pequena circulação. 

a) Sangue venoso no átrio direito – valva mitral – ventrículo 

esquerdo – valva pulmonar – artéria pulmonar – pulmão. 

b) Sangue venoso no ventrículo direito – valva pulmonar – artéria 

pulmonar – pulmões – átrio esquerdo. 

c) Sangue venoso no átrio direito – valva tricúspide – ventrículo 

direito – valva pulmonar – artéria pulmonar – pulmão. 

d) Sangue arterial no átrio esquerdo – valva mitral – ventrículo 

esquerdo – valva aórtica – aorta – órgãos e tecidos. 

e) Sangue venoso no átrio esquerdo – valva tricúspide – ventrículo 

esquerdo – valva aórtica – artéria pulmonar – órgãos e tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


