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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde e aprovar o 

orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada 
uma delas, são prioridades dentro do Pacto pela Saúde de 2006, da esfera do: 

a) Pacto pela Vida. 
b) Pacto pela Defesa de Situações de Pobreza. 

c) Pacto em Defesa do SUS. 

d) Pacto de Gestão do SUS. 
 

2. Com relação à Redução da Mortalidade Materna e Infantil descritas no pacto pela Saúde, os objetivos e metas de 
redução de mortalidade infantil são: 

a) Reduzir a mortalidade neonatal em 35%, Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por 

pneumonia. 
b) Reduzir a mortalidade neonatal em 35%, Reduzir em 75% os óbitos por doença diarreica e 20% por 

pneumonia. 
c) Reduzir a mortalidade neonatal em 5%, Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por 

pneumonia. 
d) Reduzir a mortalidade neonatal em 35%, Reduzir em 75% os óbitos por doença diarreica e 75% por 

pneumonia. 

 
3. De acordo com as premissas da Descentralização, as Comissões Intergestores: 

a) Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a 
definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão 

Intergestores Tripartite. 

b) Tripartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a 
definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão 

Intergestores Bipartite. 
c) Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intramunicipais e a 

definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão 
Intergestores Tripartite. 

d) Tripartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intramunicipais e a 

definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão 
Intergestores Bipartite. 

 
4. Fraude à licitude de concurso público, segundo as normas de administração pública de acordo com a Constituição 

Federal é definido por: 

a) Improbidade Administrativa. 
b) Isonomia Administrativa. 

c) Razoabilidade Administrativa. 
d) Impessoalidade Administrativa. 

 

5. Na hipótese dos atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, 
são cominações previstas em lei: 

a) Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente, Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. 

b) Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano, 

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de 5 anos. 
c) Perda da função pública, Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos e Pagamento de multa de até 3 

vezes o valor do acréscimo patrimonial. 

d) Ressarcimento integral do dano, Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer esta circunstância, Perda da função pública e Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

a) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu 

território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União. 

b) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de 

planejamento e programação e estimular a participação popular e o controle social. 

c) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde por meio do apoio à Atenção Básica e 

estímulo à adoção da estratégia Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde em caráter substitutivo 

às práticas atualmente vigentes para a Atenção Básica. 

d) Consolidar, analisar e transferir os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios para o 

Ministério da Saúde, de acordo com os fluxos e prazos estabelecidos para cada sistema. 

 

7. São itens necessários à implantação das Equipes de Saúde da Família, número de Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de: 

a) 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

b) 1000 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

c) 750 pessoas por ACS e de 15 ACS por equipe de Saúde da Família. 

d) 1000 pessoas por ACS e de 15 ACS por equipe de Saúde da Família. 

 

8. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando a Política Nacional de Atenção 

Básica definida por meio da Portaria de Diretrizes e Normas para a Atenção Básica, Portaria nº 648/GM, de 28 de 

março de 2006, que regulamenta o desenvolvimento das ações de Atenção Básica à Saúde no SUS e define 

critérios para repasse do Piso de Atenção Básica, fração fixa e variável, resolve definir que o valor mínimo per 

capita do Piso de Atenção Básica - PAB, fração fixa (PAB fixo) corresponde a: 

a) R$ 21,00 (vinte e um reais)/ habitante por ano. 

b) R$ 18,00 (dezoito reais)/ habitante por ano. 

c) R$ 16,00 (dezesseis reais)/ habitante por ano. 

d) R$ 13,00 (treze reais)/ habitante por ano. 

 

9. Em 2006, o Ministério da Saúde implantou em vinte e sete municípios brasileiros, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o Módulo de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), a partir da ficha de notificação de violência 

doméstica, sexual e outras violências. Pois esta é a principal causa de morte entre: 

a) Crianças entre 0 e três anos de idade. 

b) Crianças entre 3 a 6 anos de idade. 

c) Crianças entre 6 a 9 anos de idade. 

d) Crianças entre 10 e 15 anos de idade. 

 

10. Todos os hipertensos e diabéticos com excesso de peso devem ser incluídos em programas de redução de peso 

de modo a alcançar índice de massa corpórea (IMC) inferior a _____________, e circunferência abdominal 

(homens inferior a ___________ e mulheres inferior a ___________). Completa corretamente as lacunas a 

alternativa: 

a) 22Kg/m2; 95cm; 85cm. 

b) 25kg/m2; 98cm; 86cm. 

c) 27kg/m2; 102cm; 88cm. 

d) 28kg/m2; 105cm; 92cm. 

 

11. Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, o diagnóstico de hipertensão arterial para maiores de 18 

anos, ocorre quando: 
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a) A pressão arterial sistólica é igual ou maior que 140 mmHg e a diastólica igual ou maior que 90 mmHg, 

após a realização de 3 medidas de PA em momentos diferentes. 

b) A pressão arterial sistólica é igual ou maior que 130 mmHg e a diastólica igual ou maior que 80 mmHg, 

após a realização de 3 medidas de PA em momentos diferentes. 

c) A pressão arterial sistólica é igual ou maior que 140 mmHg e a diastólica igual ou maior que 90 mmHg, 

após a realização de 6 medidas de PA em momentos diferentes. 

d) A pressão arterial sistólica é igual ou maior que 130 mmHg e a diastólica igual ou maior que 80 mmHg, 

após a realização de 6 medidas de PA em momentos diferentes. 

 

12. Na avaliação do paciente hipertenso, ao Enfermeiro incumbe, como parte integrante da equipe de Atenção Básica, 

a realização da Consulta de Enfermagem,  ato da maior relevância, por sua acuidade e ação global. Está ligada ao 

processo educativo e deve estimular o cliente, família e comunidade à percepção do processo saúde-doença e da 

importância do autocuidado. A Consulta de Enfermagem deve ter como foco principal: 

a) Os fatores de risco e seus agravantes, a estabilidade nos quadros crônicos, a prevenção de complicações e 

a prescrição de medicamentos.  

b) Os fatores de risco e suas consequências, a estabilidade nos quadros crônicos e agudos, a identificação de 

complicações e a reabilitação. 

c) Os fatores de risco e suas consequências, a estabilidade nos quadros crônicos, a prevenção de 

complicações e a reabilitação. 

d) Os fatores de risco e seu histórico, a estabilidade nos quadros crônicos e agudos, a prevenção de 

complicações e a reabilitação. 

 

13. A avaliação da sensibilidade plantar direciona as medidas preventivas e a frequência de monitoramento do 

portador de diabetes, sendo a base para a classificação de risco para amputações, devendo sempre ser realizada 

pelo enfermeiro nas consultas. Segundo a Classificação de risco para pé diabético, definimos a categoria 3 como: 

a) Ausência de Neuropatia diabética periférica. 

b) Neuropatia presente, sinais de doença vascular periférica e/ou deformidades presente. 

c) Presença de úlcera ou amputação prévea. 

d) Presença de neuropatia diabética sem deformidades. 

 

14. Identifique a alternativa que contenha corretamente os medicamentos associados aos cuidados e orientações de 

enfermagem a seguir respectivamente: 

I - A mediação deve ser administrada preferencialmente pela manhã,  para não interromper e prejudicar o 

sono. Pode ser administrado com alimentos ou leite para aumentar a excreção urinária e evitar desconforto 

gastrointestinal. Recomenda-se que o cliente verifique o seu peso a  cada quinze dias, e que diante de sinais e 

sintomas de retenção hídrica  (inchaço em tornozelos e pés, aumento de peso) fadiga geral, dor  muscular ou 

nas articulações, dor torácica e rash, dor, ou inflamação de  garganta, dormência ou formigamento, dor ou 

fraqueza em mãos e pés, comunique imediatamente o médico. Pode causar tontura ou sonolência.  Neste caso, 

recomendar para não dirigir e não realizar atividades que exijam estado de alerta. Orientar dieta rica em potássio 

(frutas cítricas e banana). 

II - O uso da medicação não deve ser suspenso subitamente, ou sem  conhecimento do prescritor. É 

necessário informar o cliente os sintomas relacionados à suspensão súbita do uso do medicamento (angina e IAM), as 

doses devem ser reduzidas lenta e gradativamente durante  mais de duas semanas. Recomendar evitar 

substitutos do sal e alimentos que contém altos níveis de potássio ou sódio. Antes da  administração monitorize 

periodicamente o pulso radial, e diante de  pulso menor que 60 bpm, não administrar a droga. Durante a terapia 

 monitorar a PA (o uso da medicação pode mascarar sinais de choque e  hipoglicemia). A medicação deve ser 

usada cuidadosamente nos casos de ICC e em clientes com broncoespasmo, asma e enfisema. 

 III - Em caso de associação com betabloqueadores, observar quanto a  interação medicamentosa, pois o 

cliente poderá manifestar sintomas de  angina. Durante a terapia: pode causar tontura, recomendar evitar dirigir e 

outras atividades que requerem estado de alerta; devem ser  monitorizadas a PA, alterações pulmonares e 

cardíacas, diante de  qualquer um destes sintomas, comunicar o prescritor. 
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a) Atenolol/Propanolol; Furosemida/Hidroclorotiazida; Anlodipino/Nifedipina. 

b) Furosemida/Hidroclorotiazida; Anlodipino/Nifedipina; Atenolol/Propanolol. 

c) Anlodipino/Nifedipina; Atenolol/Propanolol; Furosemida/Hidroclorotiazida. 

d) Furosemida/Hidroclorotiazida; Atenolol/Propanolol; Anlodipino/Nifedipina. 

 

15. Com relação ao curativo Bota de Unna, é correto afirmar: 

a) A bandagem pode ser mantida intacta por até sete dias, em caso de desconforto, vazamento de exsudato, 

dormência, sinais clínicos de infecção, latejamento dos dedos ou outras irritações locais, fazer repouso com os 

membros inferiores em elevação. A aplicação do curativo Bota de Unna pode e deve ser realizada na presença 

de edema na região. 

b) Para melhor controle do Exsudato, recomenda-se a aplicação de um curativo secundário, gaze estéril ou 

compressa cirúrgica no local da lesão para melhor absorção da exsudação ou colocar outra faixa de Bota de 

Unna para melhor fixação do curativo absorvente. 

c) Para remoção do Curativo Bota de Unna deve-se levantar a borda livre do curativo (bandagem), tomando a 

precaução de desenrolar com cuidado ao longo da perna, é necessário cortar a bandagem para a sua 

remoção. 

d) O Curativo Bota de Unna consiste em uma bandagem impregnada com pasta à base de óxido de zinco, 

goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada, exerce força de compressão no membro acometido, 

aumenta o fluxo venoso nos membros inferiores, promove fibrinólise e aumenta a pressão intersticial local e 

mantém o meio úmido necessário à cicatrização. 

 

16. A transmissão do HIV e dos agentes causais de outras DST não se dá aleatoriamente. Ela está relacionada aos 

modos de interação e crenças de diferentes grupos populacionais. Além dos fatores individuais, locais e pessoais, 

a vulnerabilidade ao HIV/AIDS e a outras DST é determinada por um contexto geral de desenvolvimento do país, 

que inclui o nível de renda da população, o respeito aos direitos humanos fundamentais, o acesso aos serviços 

sociais, de saúde e de educação, assim como suas circunstâncias. Quando nos referimos a Vulnerabilidade Social, 

é correto afirmar: 

a) Que está relacionada, principalmente com os comportamentos adotados pelo indivíduo e que podem 

favorecer sua infecção. Por exemplo, a falta de informação de medidas educativas sobre as formas de 

transmissão e prevenção das DST/HIV, a pouca motivação ou sensibilização pessoal para aceitar que se 

encontra em situação(ões) de risco de infecção e o baixo poder de confiança ou estima para adotar medidas 

preventivas, como o uso sistemático de preservativos nas relações sexuais. 

b) Que diz respeito à incidência de fatores de  exposição ao risco de infecção pelo HIV de determinados 

segmentos populacionais. As situações de pobreza, o desemprego, a falta de moradia, a baixa escolaridade, a 

violência, o preconceito e a discriminação expõem alguns grupos a situações de risco muito mais 

frequentemente do que outros. 

c) Que se relaciona à ausência de políticas públicas que tenham por objetivo o controle da epidemia em 

grupos populacionais e/ou localidades, envolvendo instituições governamentais, não-governamentais e 

sociedade civil, buscando a integração desses serviços na promoção da saúde do indivíduo. 

d) É a exposição de indivíduos ou grupo de pessoas a situações que os tornam suscetíveis às infecções e ao 

adoecimento. 

 

17. De acordo com o Caderno de Atenção ao paciente portador de AIDS e outras DST´s do Ministério da Saúde, o kit 

de redução de danos é composto por:  

a) Agulhas, seringas, algodão para higienização, água destilada, preservativo, copo para diluição e material 

informativo sobre prevenção do HIV e outras DST. 

b) Agulhas, seringas, algodão para higienização, álcool, água destilada, preservativo, copo para diluição e 

material informativo sobre prevenção do HIV e Hepatites B e C. 

c) Agulhas, seringas, algodão para higienização, álcool, copo para diluição e material informativo sobre 

prevenção do HIV. 

d) Agulhas, seringas, algodão para higienização, álcool, água destilada, preservativo, copo para diluição e 

material informativo sobre prevenção do HIV e Hepatites B e C. 
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18. A principal diretriz da Política Nacional de Saúde Mental, inspirada na reforma psiquiátrica brasileira, consiste: 

a) Em investimentos na mobilização das famílias como participantes importantes no tratamento, já que o 

indivíduo era visto de maneira isolada e como doente. 

b) Na criação de serviços de Residência Terapêutica e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

c) Em operacionalizar a perspectiva de uma clínica ampliada, que possibilita a emergência de dimensões 

subjetivas e a reconfiguração dos territórios existenciais, tanto dos trabalhadores em saúde quanto daqueles 

que eles cuidam. 

d) Na redução gradual e planejada de leitos em hospitais psiquiátricos, priorizando concomitantemente a 

implantação de serviços e ações de saúde mental de base comunitária, capazes de atender com resolubilidade 

os pacientes que necessitem de atenção. 

 

19. A ciência e a arte da clínica residem em buscar um diagnóstico que dê conta do conjunto dos sinais e dos 

sintomas de uma mesma pessoa no decorrer de sua evolução clínica. Portanto, há razões suficientes para 

defender que as manifestações mais comuns do sofrimento mental na Atenção Básica fazem parte de uma única 

síndrome clínica com três grupos ou dimensões de sintomas que se combinam: 

a) Tristeza/desânimo, fobias e sintomas físicos (somatização).  

b) Tristeza/desânimo, ansiedade e sintomas físicos (somatização). 

c) Estresse/cansaço, ansiedade e sintomas psicóticos (somatização). 

d) Estresse/cansaço, fobias e sintomas psicóticos (somatização). 

 

20. A violência sexual é um dos principais indicadores da discriminação de gênero contra a mulher. Pesquisa 

coordenada pela OMS (2002), em oito países, retrata o perfil da violência sofrida pelas mulheres na faixa etária 

de 15 a 49 anos. No Brasil, o estudo foi realizado em São Paulo e na zona da mata de Pernambuco. Nesses 

municípios, as mulheres relataram violência física e/ou sexual por parte do companheiro ou ex-companheiro. 

Dentre mulheres agredidas, o/a enfermeiro/a deve atentar-se a queixas de saúde comuns associadas a: 

a) Dores ou desconforto intestinal e urinário, problemas de concentração e cefaleia intensa, tentativa de 

suicídio e maior frequência do uso do álcool. 

b) Dores ou desconforto severo, problemas de concentração e cefaleia intensa, tentativa de suicídio e maior 

frequência do uso de medicamentos psicotrópicos. 

c) Dores ou desconforto severo, problemas de concentração e tontura, tentativa de suicídio e maior 

frequência do uso do álcool. 

d) Dores ou desconforto intestinal e urinário, problemas de concentração e tontura, tentativa de suicídio e 

maior frequência do uso de medicamentos psicotrópicos. 
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