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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o compromisso público da 

construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que será anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais 

do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de 

prioridades articuladas e integradas nos três componentes: 

a) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

b) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa das situações de Pobreza e Pacto de Gestão do SUS. 

c) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto em Defesa das situações de Pobreza. 

d) Pacto em Defesa das situações de Pobreza, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

 

2. Transcorridas quase duas décadas do processo de institucionalização do Sistema Único de Saúde, a sua 

implantação e implementação evoluíram muito, especialmente em relação aos processos de descentralização e 

municipalização das ações e serviços de saúde. O processo de descentralização ampliou o contato do Sistema 

com a realidade social, política e administrativa do país e com suas especificidades regionais, tornando-se mais 

complexo e colocando os gestores a frente de desafios que busquem superar a fragmentação das políticas e 

programas de saúde através da organização de uma rede: 

a) Regionalizada e Integralizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

b) Integralizada e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

c) Equânime e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

d) Regionalizada e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

 

3. Dentro do Pacto pela Saúde de 2006, os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o 

alcance das metas e dos objetivos propostos. São seis as prioridades pactuadas, sendo elas: 

a) Saúde do Idoso e do Adulto; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade 

infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças sexualmente transmissíveis e 

HIV/AIDS; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

b) Saúde do idoso e do Adulto; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade 

infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com 

ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção, Proteção e Recuperação da 

Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

c) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e 

materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS; 

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

d) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e 

materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 

dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção 

Básica. 

 

4. O Plano Diretor de Investimento – PDI e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI, são 

alguns dos principais instrumentos de planejamento da: 

a) Regionalização.  

b) Hierarquização. 

c) Descentralização. 

d) Integralização. 

 

5. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera 

de sua atuação e movimentados sob fiscalização: 

a) Das respectivas Comissões Intergestores Bipartites. 

b) Das respectivas Comissões Intergestores Tripartites. 
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c) Dos respectivos Conselhos de Saúde. 

d) Do Fundo de Investimento de Saúde. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. O objetivo final da Rede de Frio é assegurar que todos os imunobiológicos administrados mantenham suas 

características iniciais, a fim de conferir imunidade, haja vista que são produtos termolábeis. É necessário, 

portanto, mantê-los constantemente refrigerados, utilizando instalações e equipamentos adequados em todas as 

instâncias, sendo elas: 

a) Nacional, Estadual, Regional, Distrital e Municipal. 

b) Distrital, Estadual, Regional e Local. 

c) Nacional, Distrital, Regional e Municipal. 

d) Nacional, Estadual, Regional e Local. 

 

7. As geladeiras, com capacidade a partir de 280 litros, utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, devem 

ser organizadas de acordo com as regulamentações do programa, na primeira prateleira: 

a) Devem ser colocados os diluentes, soros ou caixas com as vacinas conservadas entre +2 e +8ºC, tendo o 

cuidado de permitir a circulação do ar entre as mesmas, e entre as paredes da geladeira. 

b) Devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa (dT, DTP, 

Hepatite B, Hib, influenza, TT e BCG), também em bandejas perfuradas ou nas próprias embalagens do 

laboratório produtor. 

c) Devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa (contra poliomielite, 

sarampo, febre amarela, rubéola, tríplice viral) dispostas em bandejas perfuradas para permitir a circulação 

de ar. 

d) No centro, colocar termômetro de máxima e mínima na posição vertical, em pé. 

 

8. A VIP (vacina inativada da poliomielite) 1, 2 e 3, deve ser administrada segundo o Programa Nacional de 

Imunização: 

a) Aos dois, quatro e seis meses. 

b) Aos dois e quatro meses. 

c) Aos quatro e aos seis meses. 

d) Aos dois, quatro e seis meses, com reforço aos cinco e quinze anos. 

 

9. Com relação aos Imunobiológicos Especiais, a vacina Tríplice Bacteriana Acelular (DTPa), está indicada em: 

a) Asma persistente, moderada ou grave. 

b) Doença convulsiva crônica. 

c) Imunodepressão terapêutica ou devido ao Câncer. 

d) Transplantados de medula óssea ou órgãos sólidos. 

 

10. Segundo o caderno de Atenção Básica à Criança, o índice de Apgar – também reconhecido popularmente pelos 

pais como a “nota” que o bebê recebe logo após nascer, deve ser considerado normal quando no quinto minuto  

estiver entre: 

a) 7 e 10. 

b) 0 a 3. 

c) 12 a 15. 

d) 5 a 6. 

 



Secretaria de Saúde – Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul 
Processo Seletivo – Edital 001/2015 – Cargo: Técnico/a em Enfermagem 

3 
 

11. Com relação ao número de consultas que a criança deve realizar nos primeiros anos de vida e sua distribuição, o 

Ministério da Saúde recomenda: 

a) Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º 

mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de 

vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. 

b) Oito consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º 

mês, 10º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º 

ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. 

c) Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º 

mês e 12º mês), além de quatro consultas no 2º ano de vida (no 14º, 18º, 22º e no 24º mês) e, a partir do 

2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. 

d) Oito consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º 

mês, 10º mês e 12º mês), além de quatro consultas no 2º ano de vida (no 14º, 18º, 22º e no 24º mês) e, a 

partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. 

 

12. Segundo o Ministério da Saúde, a principal causa de Internação de Idosos no Brasil são: 

a) Doenças do Aparelho Respiratório. 

b) Doenças do Aparelho Digestório. 

c) Doenças do Aparelho Genito-urinário. 

d) Doenças do Aparelho Circulatório. 

 

13. As crises epilépticas resultam de um desvio do equilíbrio normal entre excitação e inibição no sistema nervoso 

central (SNC). Tendo em vista as numerosas propriedades que controlam a estabilidade neuronal, não causa 

surpresa o fato de existirem muitas formas diferentes de perturbar esse equilíbrio normal e, portanto, muitas 

causas diferentes para as crises epiléticas. São causas comuns de crises epilépticas em adolescentes: 

a) Hipóxia e isquemia perinatais, Hemorragia e traumatismos cranianos, Infecção aguda do SNC e Distúrbios 

metabólicos (hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, deficiência de piridoxina). 

b) Convulsões febris, Distúrbios genéticos (síndromes metabólicas, degenerativas, de epilepsia primária), 

Infecção do SNC e Distúrbios do desenvolvimento. 

c) Traumatismo, Distúrbios genéticos, Infecção do SNC, Tumor cerebral, Uso de drogas e causas Idiopáticas. 

d) Traumatismo, Abstinência do álcool, Uso de drogas, Tumor cerebral, Idiopáticas e Doença cerebrovascular. 

 

14. Medicamentos Psicotrópicos podem levar a sensações vividas pelos pacientes que devem ser registradas pelos 

profissionais de Enfermagem. Para pacientes em uso de Carbamazepina, é importante o Técnico em Enfermagem 

observar a presença de: 

a) Parestesias, particularmente “pontadas” nas extremidades, disfunção auditiva ou zumbido, perda do 

apetite, alterações do paladar e distúrbios gastrintestinais, tais como náusea, vômito e diarréia; poliúria, e 

casos isolados de sonolência e confusão. 

b) Reações dermatológicas, síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrólise epidérmica tóxica. 

c) Sonolência excessiva diurna, piora da coordenação motora fina, piora da memória (amnésia anterógrada), 

tontura, zumbidos, aumento do risco de quedas, reação paradoxal, indiferença afetiva a eventos da vida, em 

idosos: maior risco de interação medicamentosa, piora dos desempenhos psicomotor e cognitivo (reversível), 

quedas, risco de dependência. 

d) Ataxia, tontura, diplopia, vertigem, anemia aplástica, leucopenia, irritação gastrointestinal, hepatotoxidade 

e hiponatremia. 

 

15. Do ponto de vista bioquímico, hipoglicemia é o termo que se refere à glicose plasmática < 60mg/dl. Os sintomas 

clínicos, entretanto, usualmente ocorrem quando a glicose plasmática é < 50mg/dl, podendo esse limiar ser mais 

alto, para aqueles pacientes cujas médias de glicemias são elevadas, ou mais baixo (< 40-30mg/dl), para aqueles 

que fazem tratamento intensivo e estão acostumados a glicemias mais baixas. Não há estudos conclusivos sobre 

quais valores de glicemia ou frequência de casos estão relacionados a sequelas, porém estes casos parecem estar 

relacionados com casos graves, com convulsões, alta frequência e início precoce. 
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Entre os fatores de risco para a hipoglicemia estão: 

a) O uso de altas doses de insulina, história prévia, níveis menores de hemoglobina glicada, maior duração da 

doença e sexo masculino. 

b) O uso de baixas doses de insulina, história prévia, níveis menores de hemoglobina glicada, menor duração 

da doença e sexo masculino. 

c) O uso de altas doses de insulina, história prévia, níveis maiores de hemoglobina glicada, maior duração da 

doença e sexo feminino. 

d) O uso de altas doses de insulina, história prévia, níveis menores de hemoglobina glicada, menor duração 

da doença e sexo feminino. 

 

16. Definimos diarréia aguda como: 

a) Aquela com duração igual ou superior a 14 dias. 

b) Aquela com duração igual ou superior a 30 dias. 

c) Aquela com duração menor que 14 dias. 

d) Aquela com duração igual a 21 dias. 

 

17. O edema do pulmão resulta do fluxo aumentado de líquidos, provenientes dos vasos pulmonares para o espaço 

intersticial e alvéolos, ultrapassando a capacidade de drenagem realizada pelos vasos linfáticos. Nessa situação 

clínica, portanto, o pulmão torna-se congesto, comprometendo a adequada troca gasosa. 

O Edema Agudo de Pulmão é uma das principais formas clínicas: 

a) Do Infarto Agudo do Miocárdio. 

b) Da Insuficiência Cardíaca Congestiva. 

c) Do Tromboembolismo Pulmonar. 

d) Da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

 

18. Segundo o Ministério da Saúde, materiais com o invólucro de grau cirúrgico, esterilizados por ETO, tem validade, 

após o processo de esterilização, de: 

a) 06 meses. 

b) 12 meses. 

c) 18 meses. 

d) 24 meses. 

 

19. São exemplos de artigos semi-críticos: 

a) Bacias, Cubas, Baldes e Jarros. 

b) Circuitos de respiradores e Cânulas endotraqueais. 

c) Vidraria e Borracha para aspiração. 

d) Endoscópios, Artroscópios e Laparoscópios. 

 

20. Com relação ao Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, leia as afirmativas e assinale a alternativa 

correta: 

 

I - Com relação às relações profissionais, é direito do profissional de  enfermagem exercer a enfermagem 

com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

II - Com relação às relações profissionais, é direito do profissional de  enfermagem fundamentar suas 

relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 

III - Com relação às relações profissionais, é dever do profissional de  enfermagem exercer a profissão com 

justiça, compromisso, eqüidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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DESTAQUE AQUI 
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