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Caderno
de Prova
P6

abril

7

7 de abril
das 14 às 18 h
4 h de duração*
40 questões

Enfermeiro da Família

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
1. Os visitantes de um centro
comercial puderam visitar uma
exposição de peças feitas de cerâmica , produzidas por alunos e oleiros-figureiros, que mostram
aspectos da vida, história e
cultura josefenses.
Fonte: Prefeitura Municipal de
São José. Disponível em:
http://www.pmsj.sc.gov.br

Esta exposição, realizada no mês de março, é uma
homenagem à (ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Vinda dos primeiros imigrantes italianos.
Semana de Arte Moderna Josefense.
Aniversário da cidade de São José.
Aniversário de fundação de Florianópolis.
Aniversário da criação da primeira cerâmica
de São José.

2. Segundo o estudo recentemente divulgado
(Demografia Médica no Brasil), a presença de médicos
no SUS é insuficiente.
Assinale a alternativa que indica, de acordo com este
estudo, a proporção de médicos, para cada mil habitantes, nos serviços públicos no Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

0,57 médico para cada mil habitantes.
1,11 médico para cada mil habitantes.
2 médicos para cada mil habitantes.
3 médicos para cada mil habitantes.
4,11 médicos para cada mil habitantes.

(10 questões)
3. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou recentemente estado de emergência de saúde
pública no Estado.
A causa desta medida foi um grave surto de uma
doença. Qual?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

AIDS
Cólera
Febre Amarela
Dengue
Gripe

4. O cenário político agitou-se, há algumas semanas,
pelo lançamento da REDE.
Do que se trata?
a. ( X ) De um novo partido político que tem a liderança da ex-senadora Marina da Silva.
b. ( ) De um novo partido político que tem a liderança do ex-prefeito de São Paulo Gilberto
Kassab.
c. ( ) Uma aliança de partidos de esquerda que
pretende combater os políticos de direita no
Congresso Nacional.
d. ( ) Um grupo de políticos, comandados pela exsenadora Marina da Silva, que promete apoiar
todas as iniciativas governamentais, em
troca da aprovação de seus projetos na área
ambiental.
e. ( ) Uma rede nacional de computadores que
pretende vigiar todo o território brasileiro,
buscando interromper a devastação das nossas florestas.
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5. No final do ano passado os palestinos comemoraram uma importante vitória diplomática. Qual?
a. ( ) A ONU reconheceu ser Jerusalém capital do
Estado Palestino.
b. ( ) A ONU reconheceu a Palestina como Estado
Soberano.
c. ( X ) A ONU garantiu à Palestina o status de “Estado
Observador”.
d. ( ) Os palestinos ganharam o reconhecimento
internacional como Estado independente.
e. ( ) Israel reconheceu, incondicionalmente, o
direito de os palestinos terem um Estado nos
territórios hoje ocupados.

6. Julgamento no Supremo Tribunal Federal considerado, pela contribuição que deu ao combate à corrupção, o mais importante para a vida política do país, em
2012:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ação penal 470.
Dissolução do casamento civil.
Separação entre a Igreja e o Estado.
Casamento de pessoas do mesmo sexo.
Constitucionalidade do regime de cotas
raciais nas Universidades.

7. Chelyabinsk, na Sibéria, a cerca de 1500 quilômetros de Moscou, foi palco no mês de fevereiro de um
inusitado fenômeno. Qual?
a. ( ) A queda do asteroide 2012DA14 que passou a
28 mil quilômetros da Terra.
b. ( ) A explosão da primeira bomba nuclear da
História.
c. ( ) A explosão da torre de lançamento da estação
espacial Myr que causou ferimentos em centenas de pessoas e enormes prejuízos econômicos à região.
d. ( X ) A queda de um meteoro que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda
de telhados e outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.
e. ( ) A queda de um míssil perdido norte-americano que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda de telhados e
outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.
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8. Em 2010, o presidente Barack Obama apresentou
ao país uma nova doutrina de segurança nacional que,
de certa forma, em muito diverge da do seu antecessor George W. Bush.
Assinale a alternativa que indica alguns dos objetivos
da nova doutrina de segurança de Washington.
a. (

b.
c.

d.

e.

) O desarmamento dos Estados Unidos, a
recondução dos Estados Unidos à liderança
mundial, o desestímulo às importações.
( X ) O desarmamento nuclear, a promoção da paz
e da segurança, e a preservação do planeta.
( ) O aumento da capacidade de defesa dos
Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental.
( ) O aumento da capacidade nuclear dos
Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental sem prejuízo
à economia norte-americana.
( ) O aumento da capacidade nuclear dos
Estados Unidos, a promoção da paz e segurança interna e a preservação ambiental com
a adesão sem ressalvas aos tratados de redução de gases causadores do efeito estufa.

9. O Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), divulgou recentemente o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2012.
Os 5 países que obtiveram o melhor índice foram,
respectivamente:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Austrália, Estados Unidos da América,
Holanda, Israel e Alemanha.
( ) Holanda, Alemanha, Noruega, Austrália e
Estados Unidos da América.
( ) Estados Unidos da América, Noruega,
Austrália, Holanda e Argentina.
( ) Noruega, Austrália, Estados Unidos da
América, Alemanha e Brasil.
( X ) Noruega, Austrália, Estados Unidos da
América, Holanda e Alemanha.
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10. Muito se falou, nas últimas semanas, da redistribuição dos royalties de petróleo. O que isto significa?
a. ( ) Trata-se de uma compensação que os Estados
produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro e
Espírito Santo, pagam à União pela venda do
petróleo (que é monopólio daquele ente).
b. ( ) É uma importância que as companhias petrolíferas recebem da Petrobras pelos investimentos feitos na prospecção e extração de
petróleo. Parte desses recursos é direcionada,
atualmente, aos Estados produtores.
c. ( ) É uma importância que a Petrobras recebe das
demais companhias petrolífderas pelos investimentos feitos na prospecção e extração de
petróleo. Parte desses recursos é direcionada,
atualmente, aos Estados produtores.
d. ( X ) Trata-se de uma compensação financeira paga
aos Estados da Federação pela extração de
petróleo, visando compensar, principalmente,
os danos ambientais causados pela atividade.
e. ( ) Trata-se de uma compensação que os Estados
produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro
e Espírito Santo, pagam à Petrobras pela
venda do petróleo (que é monopólio daquela
empresa).

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Página 5

Secretaria de Saúde de São José

Conhecimentos Específicos
11. De acordo com o artigo 5o da Lei 8080/1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção,
recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, identifique as
afirmativas abaixo que expressam os objetivos do
Sistema Único de Saúde:
1. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
2. o aumento da capacidade da rede de atenção por meio da instalação de complexos de
média complexidade, policlínicas e das unidades de pronto-atendimento.
3. a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada
das ações assistenciais e das atividades
preventivas.
4. a formulação de políticas públicas direcionadas exclusivamente ao atendimento da
demanda espontânea nos centros de saúde
da atenção básica.
5. o fortalecimento da rede hospitalar e do
corpo clínico para que a atenção de alta complexidade seja a porta de entrada preferencial
ao Sistema Único de Saúde.

12. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas
institucionais pactuado entre as três esferas de gestão
(União, Estados e municípios) do Sistema Único de
Saúde, com o objetivo de promover inovações nos
processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, Estados
e União ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG),
que, renovado anualmente, substitui os anteriores
processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação.
Em relação ao Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, Pacto
em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS, é correto
afirmar:
a. (
b.

c.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

d.

e.
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(20 questões)

) O Pacto pela Vida está descrito pela Portaria
Ministerial conhecida como NOAS/2012.
( ) O Pacto em Defesa do SUS tem como ação
prioritária a ampliação da oferta de serviços
em saúde e exames complementares por
meio do fortalecimento das relações entre o
setor público e as entidades privadas.
( ) O Pacto pela Gestão do SUS estabelece as diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos
da centralização do poder administrativo; da
municipalização, com oferta de serviços de alta
e média complexidade em todos os municípios brasileiros; Financiamento; Planejamento;
Programação Pactuada e Integrada – PPI;
Regulação; Participação e Controle Social;
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
( X ) O fortalecimento da capacidade de resposta
às doenças emergentes e endemias, com
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose,
malária e influenza, faz parte das prioridades
pactuadas no Pacto pela Vida.
( ) O Fortalecimento da Atenção Hospitalar e dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família é prioritário no Pacto pela Vida.
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Enunciado das questões 13 e 14

14. São características do processo de trabalho das
equipes de Atenção Básica:

Responda às questões 13 e 14, considerando a Política
Nacional de Atenção Básica 2011 - Portaria no 2.488,
de 21 de outubro de 2011, que Aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão
de diretrizes e normas para a organização da Atenção
Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

1. definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das
equipes.
2. programação e implementação das atividades
de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias
nos problemas de saúde segundo critérios de
frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência.
Inclui-se aqui o planejamento e a organização
da agenda de trabalho compartilhado de
todos os profissionais e recomenda-se evitar a
divisão de agenda segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias dificultando o acesso dos usuários.
3. desenvolver ações que priorizem os grupos
de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com
a finalidade de prevenir o aparecimento ou a
persistência de doenças e danos evitáveis.
4. realizar o acolhimento com escuta qualificada,
classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade
tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o
primeiro atendimento às urgências.
5. prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.

13. Qual das alternativas abaixo não corresponde às
atribuições do enfermeiro descritas na Portaria que
aprova a Política Nacional de Atenção Básica?
a. ( ) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros
membros da equipe.
b. ( X ) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e
manter os cadastros atualizados.
c. ( ) Realizar atividades programadas e de atenção
à demanda espontânea.
d. ( ) 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: infância, adolescência, idade
adulta e terceira idade.
e. ( ) 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.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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15. A raiva é uma zoonose transmitida ao homem
principalmente pelos cães, gatos e morcegos. Afeta
todos os mamíferos suscetíveis ao vírus da raiva. É
uma doença progressiva aguda e letal. A transmissão
acontece quando o vírus, presente na saliva do animal infectado, penetra no organismo, através da pele
ou das mucosas. Isso pode acontecer por meio do
contato direto com a saliva desse animal, através da
mordedura, arranhadura, lambedura ou por contato
indireto (materiais contaminados). No meio rural, o
morcego do tipo hematófago, que se alimenta de sangue, é o maior transmissor da doença para humanos,
bovinos, equinos, suínos e macacos.

16. A rubéola é uma doença exantemática aguda,
de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade.
Clinicamente é caracterizada por exantema máculo-papular e puntiforme difuso, iniciando-se na face,
couro cabeludo e pescoço, alastrando-se posteriormente para tronco e membros.
Em relação à rubéola, é correto afirmar:
a. (

b.

Em relação ao atendimento antirrábico em Santa
Catarina, é correto afirmar:
a. ( ) A vacinação antirrábica faz parte do calendário básico de vacinação da criança, sendo
contraindicada sua aplicação em adultos.
b. ( X ) A vacinação ainda é a melhor forma de prevenção. Porém, as campanhas de vacinação
para cães e gatos são recomendadas para
áreas endêmicas ou onde haja risco para raiva
de ciclo urbano, o que não é o caso de Santa
Catarina.
c. ( ) Caso haja agressão por cães, gatos ou outros
animais, independentemente da gravidade,
deve-se lavar o ferimento com água e sabão
e indicar a aplicação de duas doses de vacina
antirrábica.
d. ( ) No caso de uma agressão por cães e gatos
com sinais clínicos compatíveis com raiva,
indicar sete doses de vacina antirrábica associada à administração de soro antirrábico.
e. ( ) No caso de morte do animal após o período
de observação, deve ser enviado para laboratório tecido nervoso central, para diagnóstico
viral, e indicar a aplicação de soro antirrábico
e 1 dose de vacina antirrábica.

Página 8

c.

d.

e.

) A vacina contra a rubéola está contraindicada
em pessoas com 40 anos ou mais ou com
história de infertilidade.
( ) A vacina está indicada a todas as gestante
durante o pré-natal, objetivando-se, com isso,
reduzir a incidência da Síndrome da Rubéola
Congênita (SRC).
( ) As vacinas disponíveis contra a rubéola são
produzidas a partir de fragmentos do núcleo
da bactéria Wistar RA 27/3 atenuados, apresentados em frasco-ampola na forma liofiizada.
( X ) Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e
malformações congênitas como cardiopatias,
catarata e surdez, denominada Síndrome da
Rubéola Congênita (SRC) quando a infecção
ocorre durante na gestação.
( ) A rubéola é uma doença grave, cujo tratamento exige internação hospitalar e administração de antibióticos por via intravenosa,
além da aplicação de imunoglobulina específica antirrubéola.

Prefeitura Municipal de São José

17. A maioria dos métodos anticonceptivos atua de
forma a prevenir a gravidez antes ou durante a relação
sexual. A Anticoncepção de Emergência (AE) é um
método anticonceptivo que pode evitar a gravidez
após a relação sexual. O método, também conhecido
por “pílula do dia seguinte”, utiliza compostos hormonais concentrados e por curto período de tempo, nos
dias seguintes da relação sexual.

19. Analise o resultado da colpocitologia oncótica de
uma mulher de 22 anos, hígida, nulípara, em uso de
contracepção oral combinada:
 Adequabilidade da amostra: satisfatória.
 Epitélios representados na amostra: escamosos,
glandulares.
 Microbiologia: Lactobacilos sp.
 Alterações celulares benignas reativas ou
reparativas: inflamação.
 Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau.

Em relação à contracepção emergencial, é correto
afirmar:
a. ( ) A AE possui uma taxa de falha insignificante e
não produz efeitos secundários indesejados.
b. ( ) A AE pode ser utilizada de forma planejada,
previamente programada, substituindo outros
métodos anticonceptivos de rotina.
c. ( ) AE atua após a fecundação e impede a implantação do óvulo fecundado no útero, sendo, por
este motivo, considerado um método abortivo.
d. ( ) Todas as mulheres podem usar o método
com segurança, mesmo aquelas que, habitualmente, tenham contraindicações ao uso de
anticoncepcionais hormonais combinados
e. ( X ) Sua utilização é recomendada em casos de
relação sexual sem uso de método anticonceptivo, falha conhecida ou presumida do
método em uso de rotina, uso inadequado do
anticonceptivo e abuso sexual.

18. Assinale a alternativa incorreta sobre o direito
à saúde, observando a Lei Orgânica do Município de
São José:
O direito à saúde implica os seguintes princípios
fundamentais:
a. ( ) Opção quanto ao tamanho da prole.
b. ( ) Meio ambiente preservado e poluição
ambiental controlada.
c. ( X ) Acesso universal, integral e equitativo às
ações e serviços para a promoção de saúde
e prevenção de doenças em detrimento das
ações assistenciais curativas.
d. ( ) Serviço público de assistência à saúde gratuito.
e. ( ) Condições dignas de trabalho, saneamento,
moradia, educação, alimentação, transporte e
lazer.

De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o
Rastreamento do Câncer de Colo do Útero (2011), qual
a conduta preconizada diante do resultado dessa
colpocitologia oncótica?
a. ( X ) Repetir a coleta da colpocitologia oncótica em
6 meses.
b. ( ) Referir ao serviço de urgência hospitalar.
c. ( ) Referir ao ginecologista imediatamente.
d. ( ) Encaminhar para exame colposcópico para
biópsia e conização da lesão.
e. ( ) Encaminhar ao cirurgião para realização de
conização.

20. O câncer de mama e o câncer de colo uterino são
os cânceres ginecológicos que mais matam mulheres
no país. Entretanto, durante toda sua vida, apenas
metade das mulheres realiza pelo menos um exame
preventivo de câncer de colo uterino e apenas um
terço das mulheres serão submetidas a um único
exame de mamografia.
São fatores de risco para o câncer de mama:
a. (
b. (
c. (

) Amamentação e multiparidade.
) Ocorrência de mastite durante o puerpério.
) Sexo masculino e uso prolongado de DIU contendo progestágeno por mulheres em idade
fértil.
d. ( X ) Sexo feminino, menarca precoce, nuliparidade
e terapia de reposição hormonal.
e. ( ) História familiar de câncer de mama em
parentes de primeiro grau e antecedentes
obstétricos de abortos de repetição.
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21. Mariana é moradora de São José, está com 12
meses de idade e foi encaminhada ao Centro de
Saúde pela Agente Comunitária de Saúde do bairro
por apresentar esquema vacinal incompleto.
Observe a situação vacinal da criança e responda:
Vacina
Vacina BCG
Vacina Hepatite B (HB)
Vacina Tríplice Bacteriana
(Difteria, Tétano e Pertussis – DTP)
Vacina DTP/HB/Hib (Tetra)
Vacina DTP/HB/Hib (Penta)
Vacina Oral contra a Poliomielite (Sabin/VOP)
Vacina Injetável contra a Poliomielite (VIP)
Vacina oral de Rotavírus Humano (VORH)
Vacina Pneumocócica 10 Valente (Pncc10V)
Vacina Meningocócica Conjugada C (Men C)
Vacina Febre Amarela (FA)
Vacina Tríplice Viral –
Sarampo, Rubéola e Caxumba

22. Em relação aos exames solicitados durante a consulta de pré-natal de baixo risco, relacione as colunas
1 e 2 abaixo:
Coluna 1 Exame
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Idade aplicada
Ao nascer
Ao nascer e aos 2 meses
Nenhuma dose aplicada
Aos 2 e aos 4 meses
Nenhuma dose aplicada
Aos 2 e aos 4 meses
Nenhuma dose aplicada
Aos 2 e aos 4 meses
Nenhuma dose aplicada
Aos 3 e aos 5 meses
Nenhuma dose aplicada

Coluna 2 Indicação
(
(

(

Nenhuma dose aplicada

(
(
(

Quais vacinas devem ser administradas a Mariana no
Centro de Saúde?
a. ( ) Aplicar somente a vacina contra a febre amarela.
b. ( X ) 1 dose de vacina DTP/HB/Hib (Penta), 1 dose
da vacina Oral contra a Poliomielite (Sabin/
VOP), 1 dose da vacina Pneumocócica
10 Valente (Pncc10V), 1 dose da vacina
Meningocócica Conjugada C (Men C) e 1 dose
da vacina Tríplice Viral – Sarampo, Rubéola e
Caxumba
c. ( ) 1 dose de reforço da vacina BCG, 1 dose de
vacina DTP/HB/Hib (Penta), 1 dose vacina
Injetável contra a Poliomielite (VIP), e 1 dose
da vacina Febre Amarela (FA)
d. ( ) Reiniciar o esquema vacinal de todas as vacinas pois o tempo de atraso para vacinação de
reforço é superior a 2 meses
e. ( ) Aplicar somente 1 dose de vacina Tríplice Viral
– Sarampo, Rubéola e Caxumba e aprazar as
doses atrasadas para outra oportunidade pois
não é recomendado administrar multidoses
de vacinas no mesmo dia.
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Coombs indireto
VDRL
HbsAg
Anti-HIV
Rubéola IgG
Glicemia

) Exame indicado para o diagnóstico e seguimento terapêutico de sífilis.
) Detecta a presença de anticorpos específicos
para rubéola na corrente sanguínea. Quando
o resultado for reagente, indica imunidade
adquirida por meio de vacinação ou exposição ao vírus.
) Indicado para gestantes com tipagem sanguínea Rh negativo.
) Exame solicitado para investigar hepatite B.
) Exame que indica a dosagem sérica de glicose.
) Exame que se destina ao diagnóstico e consequente profilaxia da Transmissão Vertical
do vírus da imunodeficiência humana.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–3–4–5–6
2–1–6–4–3–5
2–5–1–3–6–4
3–2–4–6–5–1
6–5–3–2–4–5

Prefeitura Municipal de São José

23. Durante o atendimento a uma mulher com 12
semanas de gestação, a enfermeira identifica que a
maior parte dos exames rotineiros de primeiro trimestre estão dentro dos parâmetros de normalidade,
exceto a glicemia de jejum, cujo resultado foi 98 mg/dl.
Frente a esta constatação, considerando as diretrizes
do Caderno de Atenção Básica 32 – Atenção ao Prénatal de baixo risco, qual a conduta a ser adotada no
atendimento sequencial desta gestante pela equipe
de saúde?
a. ( X ) Rastreamento positivo para Diabetes gestacional: realizar confirmação diagnóstica
solicitando o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) 75g entre 24 e 28 semanas de
gestação.
b. ( ) Rastreamento negativo para diabetes gestacional: seguir o atendimento de pré-natal com
a solicitação de novos exames complementares apenas no segundo trimestre de gestação,
conforme rotina.
c. ( ) Rastreamento positivo para diabetes gestacional: solicitar nova glicemia em jejum no
puerpério.
d. ( ) Rastreamento positivo para diabetes gestacional: solicitar hemoglobina glicada e perfil
lipídico durante a gestação.
e. ( ) Rastreamento negativo para diabetes gestacional: solicitar novos exames de rotina apenas no final do terceiro trimestre de gestação.

24. A redução da mortalidade infantil, especialmente do componente neonatal, é uma prioridade
do governo federal, expressa pela Agenda de
Compromissos pela Saúde firmada em reunião da
Comissão Intergestora Tripartite, assim como a promoção da saúde integral da criança. Nesta direção, o
aleitamento materno foi considerado tema fundamental para a promoção da saúde da criança. No que diz
respeito ao incentivo ao aleitamento materno, o Brasil
tem situação de destaque no contexto internacional.
Identifique abaixo as ações de promoção do aleitamento materno desenvolvidas no Brasil.
1. Garantia às mães de 120 dias de licença
maternidade, sem prejuízo do emprego
e salário, bem como o direito, quando do
retorno ao trabalho, a uma pausa de 1 hora
por dia para amamentar seu filho até os 6
meses de idade.
2. A Semana Mundial de Amamentação, por ser
um marco internacional que repercute nacionalmente como um grande incentivador do
aleitamento materno.
3. A “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC),
idealizada em 1990 pela OMS e UNICEF, que
estimula e certifica as instituições que adotam
as práticas de promoção, proteção e apoio à
amamentação.
4. Bancos de Leite Humano, cuja principal ação
é apoiar as mulheres que desejam amamentar
seus filhos e nesse processo, além de conseguir prolongar a amamentação, muitas descobrem ou aprendem a identificar o excesso de
leite e se tornam doadoras.
5. O “Dia Nacional de Doação de Leite Humano”,
para estimular as doações, considerando
que o leite humano pasteurizado no Brasil
é seguro e atende prioritariamente os
recém-nascidos prematuros e/ou os que por
algum motivo necessitam de internação em
Unidades Neonatais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), considerando as contraindicações relativas ou absolutas ao uso de anticoncepcionais orais
combinados.
( ) Mulheres acima de 35 anos, com consumo
superior a 15 cigarros/dia.
( ) Mulheres com hipertensão arterial crônica
com níveis pressóricos sustentadamente elevados, superiores a 140/90 mmhg.
( ) Uso por adolescentes hígidas.
( ) Uso por mulheres com doença hepática
aguda.
( ) Uso por mulheres com sangramento uterino
anormal de origem desconhecida.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–V–F–V–V
V–F–V–F–V
F–F–F–F–F

26. Os benefícios da amamentação são amplamente
discutidos e o incentivo ao aleitamento materno é
responsabilidade de toda equipe de saúde na atenção
à saúde da criança. Em poucas situações a amamentação é absolutamente ou parcialmente contraindicada.
Assinale a alternativa que não representa uma contraindicação para amamentação.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Mães infectadas pelo HIV
Mães portadoras de hanseníase
Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2
Mães com Doença de Chagas na fase aguda
da doença
e. ( ) Criança portadora de galactosemia

27. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o
parto de um recém-nascido saudável.
Segundo as recomendações da Organização Mundial
da Saúde, o número adequado de consultas de pré-natal (baixo risco) deve ser igual ou superior a:
a.
b.
c.
d.
e.

6 consultas.
9 consultas.
10 consultas.
12 consultas.
15 consultas.

28. O rastreamento para luxação congênita do quadril, nas primeiras consultas da criança (15 e 30 dias e
2 meses), pode ser realizado no exame físico por meio
de 2 manobras.
Assinale a alternativa que indica corretamente essas
2 manobras.
a. ( ) Manobra de Adams e Laségue
b. ( X ) Manobras de Barlow e Ortolani
c. ( ) Manobra de Elevação da perna esticada e
Elevação bilateral da perna esticada
d. ( ) Manobra de Hoover e Milgran
e. ( ) Manobra de Patrick e Gaenslen

29. Assinale a alternativa que indica todos os parâmetros para avaliar o crescimento, constantes na
Caderneta de Saúde da Criança.
a. (
b.
c.

d.

e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

) Perímetro cefálico (zero a 2 anos), peso para a
idade e comprimento/estatura para a idade.
( ) Perímetro cefálico (zero a 2 anos) e índice de
massa corporal (IMC) para a idade.
( X ) Perímetro cefálico (zero a 2 anos), peso para a
idade, comprimento/estatura para a idade e
índice de massa corporal (IMC) para a idade.
( ) Perímetro cefálico (zero a 2 anos), perímetro
braquial (zero a 2 anos), peso para a idade e
comprimento/estatura para a idade.
( ) Peso para a idade e comprimento/estatura
para a idade.

Prefeitura Municipal de São José

30. As hepatites virais constituem-se em um grave
problema de Saúde Pública no mundo e no Brasil.
Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, em relação aos tipos
de hepatites virais.
Coluna 1 Hepatite
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E

Coluna 2 Descrição
( ) É causada por um vírus defectivo, satélite do
HBV, ou seja, é uma infecção que depende
funcionalmente da Hepatite B.
( ) A principal via de contágio do vírus é a
fecal-oral; ocorre também por contato inter-humano ou através de água e alimentos
contaminados. A doença é autolimitada e de
caráter benigno. Menos de 0,1% dos casos
pode evoluir para hepatite fulminante, sendo
que este percentual aumenta em idades mais
avançadas.
( ) A transmissão do vírus se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada doença sexualmente transmissível.
Exite vacina e imunoglobulina específicas.
( ) Sua transmissão ocorre principalmente por
via parenteral (compartilhamento de agulhas
contaminadas, materiais perfurocortantes em
geral). A transmissão sexual é pouco frequente.
( ) O vírus é de transmissão fecal-oral. A transmissão interpessoal não é comum. A doença
é autolimitada e pode apresentar formas clínicas graves, principalmente em gestantes.

31. Assinale a alternativa correta em relação à assistência e ao tratamento para os casos de HIV/aids, no
Brasil.
a. ( X ) Tendo em vista o desejo das pessoas que
vivem com HIV/aids de terem filhos, em
2010 foram publicadas diretrizes de reprodução, para garantir os direitos sexuais e
reprodutivos.
b. ( ) A maior parte dos medicamentos antirretrovirais são distribuídos pelo Sistema Único de
Saúde.
c. ( ) Os medicamentos antirretrovirais distribuídos
no Brasil são considerados defasados em
relação às recentes descobertas e novos medicamentos desenvolvidos em países como os
Estados Unidos da América e o Japão.
d. ( ) Os laboratórios que realizam exames de carga
viral estão concentrados em 25% das capitais
brasileiras.
e. ( ) O número de serviços especializados para
pessoas vivendo com HIV/aids estagnou, não
aumentou desde o ano de 2007.

32. O pé diabético é uma complicação crônica do
Diabetes mellitus. Cabe ao Enfermeiro acrescentar, na
consulta de enfermagem, o exame dos membros inferiores para identificação do pé em risco.
São orientações básicas para os cuidados dos pés:
1. Examinar os pés diariamente. Se necessário,
pedir ajuda a familiar ou usar espelho.
2. Lavar os pés diariamente, com água morna,
evitar água quente. Secar bem os pés, especialmente entre os dedos.
3. Andar descalço sempre que possível, em casa.
4. Cortar as unhas de forma oval.
5. Calçar sapatos que não apertem, de couro
macio ou tecido.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–4–5–3
3–1–4–5–2
3–5–2–4–1
4–1–2–3–5
4–1–3–2–5

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

Página 13

Secretaria de Saúde de São José

33. São atribuições do Enfermeiro da Atenção Básica à
Saúde no atendimento à saúde da pessoa idosa, exceto:

36. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo.

a. ( ) Realizar atenção integral às pessoas idosas.
b. ( ) Realizar assistência domiciliar, quando
necessário.
c. ( X ) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de
Saúde da Pessoa Idosa.
d. ( ) Realizar atividades de educação permanente
e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.
e. ( ) Orientar o idoso, os familiares e/ou o cuidador
sobre a correta utilização dos medicamentos.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) em relação aos procedimentos para a
medida da pressão arterial.

34. As unidades de saúde devem estar mobilizadas
para detecção precoce e atenção aos casos de tuberculose. Um método diagnóstico fundamental, capaz
de detectar 70-80% dos casos de tuberculose pulmonar é:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

O hemograma.
O exame radiológico.
A prova tuberculínica.
O exame bacteriológico direto do escarro
(baciloscopia).
e. ( ) O teste ELISA.

35. Para enfrentar a pandemia da Influenza A(H1N1)
o Ministério da Saúde recomenda a adoção de medidas de prevenção, por todos os membros das equipes
de saúde.
Não é considerada medida preventiva:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Frequente higienização das mãos.
Utilizar lenço descartável para higiene nasal.
Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.
Utilizar máscaras cirúrgicas durante o atendimento de pacientes com síndrome gripal.
e. ( X ) Circular dentro das Unidades de Saúde
utilizando os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI).
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(

(
(

(

) Deve certificar-se de que o paciente não
esteja com a bexiga vazia e não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos.
) O paciente deve estar sentado com as pernas
cruzadas.
) Manter o braço do paciente na altura do
coração, livre de roupas, com a palma da mão
voltada para baixo.
) Deve explicar o procedimento ao paciente,
orientando-o para que não fale e descanse
por 5-10 minutos em ambiente calmo, com
temperatura agradável.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V
V–V–F–V
V–F–F–V
F–V–V–V
F–F–V–V

37. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica,
de grande importância para a saúde pública.
Sobre a forma de transmissão da hanseníase, assinale
a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

A transmissão via relações sexuais.
A transmissão se dá por via parenteral.
A transmissão é hereditária (congênita).
A transmissão se dá por meio do contato do
homem com a urina de um rato portador do
bacilo.
e. ( X ) A transmissão se dá por meio de uma pessoa
doente, sem tratamento, que elimina o bacilo,
principalmente pelas vias áreas superiores,
para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis.
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38. A biossegurança compreende um conjunto de
ações voltadas para a prevenção, minimização ou
eliminação de riscos inerentes a atividades de:
1.
2.
3.
4.
5.

Pesquisa.
Desenvolvimento Tecnológico.
Prestação de Serviços.
Produção.
Ensino.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

40. Assinale a alternativa que representa uma incumbência privativa do Enfermeiro, segundo o Decreto
no 94.406, de 8 de junho de 1987.
a. ( X ) Consultoria, auditoria e emissão de parecer
sobre matéria de Enfermagem.
b. ( ) Prevenção e controle sistemático da infecção
hospitalar, inclusive como membro das comissões de controle de infecção hospitalar (CCIH).
c. ( ) Prestação da assistência de Enfermagem
à gestante, parturiente, puérpera e ao
recém-nascido.
d. ( ) Acompanhamento da evolução do trabalho
de parto.
e. ( ) Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde.

39. Assinale a alternativa que indica o direito que
não consta do Código de Ética dos profissionais de
enfermagem.
a. ( ) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos
de proteção individual e coletiva definidos na
legislação específica.
b. ( ) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem
para obtenção de medidas cabíveis de desagravo público em decorrência de ofensa
sofrida no exercício profissional.
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. ( X ) Permitir que seu nome conste no quadro de
pessoal de hospital, casa de saúde, unidade
sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso,
empresa ou estabelecimento congênere
sem nele exercer as funções de enfermagem
pressupostas.
e. ( ) Anunciar a prestação de serviços para os quais
está habilitado.
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