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QUESTÃO 01  

A posição recomendada para a medida da pressão 
arterial (PA) é a sentada. Entretanto, a medida da PA 
na posição ortostática deve ser feita pelo menos na 
primeira avaliação, especialmente em idosos, 
diabéticos, alcoolistas e pacientes em uso de 
medicação anti-hipertensiva. Para ter valor 
diagnostico necessário, o procedimento para a 
medida da PA deve ser feita: 

I. Com técnica adequada, aparelhos confiáveis 
a devidamente calibrados. 

II. Utilizar manguito de tamanho adequado ao 
braço do paciente. 

III. Certificar-se de que o paciente não esta com 
a bexiga cheia; não praticou exercícios 
físicos há 60 – 90 minutos; Não ingeriu 
bebidas alcoólicas, café, ou fumou até 30 
minutos antes; e não estar com as pernas 
cruzadas. 

Assinale a alternativa correta: 

a) As afirmativas I e II estão corretas. 

b) As afirmativas II e III estão corretas. 

c) As afirmativas I e III estão corretas. 

d) As afirmativas I II e III estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 02  

Sobre administração de medicação, leia as 
afirmativas abaixo e assinale (V) nas Verdadeiras ou 
(F) nas Falsas. 

(   ) A via intramuscular é usada para administrar 
suspensões aquosas e soluções oleosas, garantindo 
sua absorção a curto prazo. 

(   )  A primeira via intramuscular de escolha é a 
vastolateral, seguida do glúteo e após o deltoide, 
exceto em vacina. 

(   ) A via subcutânea é utilizada com frequência, 
na aplicação de medicamentos; em tratamento de 
longa duração, em pós-operatórios, na profilaxia de 
ocorrências vasculares obstrutivas. O volume 
indicado para essa via é de 0,1 a 2,0ml. 

(   ) A região do dorso da mão, veias basílicas, 
cefálicas e metacarpianas dorsais são locais 
indicados para punções localizadas periféricas. 

Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA. 

A. V, V, V, V  

B. F, V, V, V  
C. F, F, F, V  
D. V, F, F, V  
E. F, V, F, F. 

QUESTÃO 03  

Uma pessoa apresenta sinais de polidipsia, poliúria, 
enurese, visão turva, fadiga, náuseas, hálito cetônico. 
Estes sinais são característicos de: 

A. Cetoacidose diabética. 
B. Hérnia cervical. 
C. Transtornos delirantes. 
D. Meningite viral. 
E. Transtornos de ansiedade. 

QUESTÃO 04  

A higienização das mãos é a medida individual mais 
simples e menos dispendiosa para prevenir infecções 
relacionadas à saúde. Sobre higienização das mãos, 
leia as afirmativas abaixo e assinale (V) nas 
Verdadeiras ou (F) nas Falsas. 

(   ) As mãos se constituem como a principal via 
de transmissão de microorganismos durante a 
assistência prestada aos pacientes. A pele das mãos 
abriga, apenas, uma população de microorganismos: 
os pertencentes à microbiota residente. 

(   ) A microbiota residente coloniza a camada 
mais superficial da pele, o que permite sua remoção 
mecânica pela higienização das mãos com água e 
sabão, sendo eliminada mais facilmente com o uso 
de uma solução antisséptica. 

(   ) As taxas de infecção e resistência microbiana 
aos antimicrobianos são maiores em Unidades de 
Terapia Intensiva devido a vários fatores: maior 
quantidade de trabalho, presença de pacientes 
graves, tempo de internação prolongado, maior 
quantidade de procedimentos invasivos bem como 
maior uso de antimicrobianos. 

(   ) Tem como objetivo remover sujidade, suor, 
oleosidade, células descamativas e da microbiota da 
pele, interrompendo a transmissão de infecção 
veiculada ao contato, bem como reduzir infecção 
causada pelas transmissões cruzadas. 

Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA. 

A. V, F, V, F  
B. V, V, V, F  
C. F, F, V, V  
D. V, V, V, V  
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E. F, V, F, F. 

QUESTÃO 05  

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange: 

I. Diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde. 

II. Promoção e proteção à saúde. 
III. Controle e garantia de qualidade de 

medicamentos. 

Está (ão) CORRETA(S) 

A. I, II e III.  
B. I e II, apenas.  
C. I e III, apenas.  
D. I, apenas.  
E. II, apenas. 

QUESTÃO 06  

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
– CAPS AD são instâncias não só de cuidado aos 
usuários, mas também de organização e articulação 
de toda a rede de atenção aos usuários de álcool e 
outras drogas. Juntamente com a regulamentação 
dos CAPS AD, o Ministério da Saúde também 
instituiu o Programa Nacional de Atenção 
Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e 
Outras Drogas. Marque a alternativa que NÃO 
corresponde à proposta do programa: 

A. Dentro da perspectiva de trabalho em rede e 
de atenção integral, cada vez mais se 
procura articular as atividades e ações do 
CAPS AD junto aos serviços de Atenção 
Primária à Saúde (APS). 

B. Está voltado para o desenvolvimento de 
uma rede de assistência centrada na 
atenção comunitária associada à rede de 
serviços de saúde e sociais. 

C. Promover ações em articulação com 
instituições formadoras. 

D. Aperfeiçoar as intervenções preventivas 
como forma de reduzir os danos sociais e à 
saúde. 

E. Propõe funcionamento ambulatorial e de 
hospital-dia, com trabalho disciplinar e 
organizador que procura oferecer e criar 
uma linha de atenção aos usuários de álcool 
e outras drogas. 

QUESTÃO 07  

A síndrome aguda, com presença de sintomas 
psicóticos (delírios paranoídes, delírios ocupacionais 
e alucinações), tremores de extremidades e agitação 
psicomotora, desenvolvida no alcoolista crônico após 
a privação repentina do álcool, é conhecida como: 

A. Esquizofrênica herbefrênica 
B. Delirium tremens  
C. Transtorno de somatização 
D. Síndrome delirante 
E. Síndrome amnésica 

QUESTÃO 08  

A desnutrição calórico-proteica é um quadro que 
acomete frequentemente crianças, especialmente em 
situações sociais menos favorecidas, e prejudica o 
seu crescimento e desenvolvimento. 

Quais os tipos de formas clínicas da desnutrição 
proteico-calórica? 

A. Subclínica; Clínica 
B. Primária; secundária 
C. Grau I; Grau II; Grau III 
D. Marasmo; Kwashiorkor; Kwashiorkor 

Marasmático 
E. Leve; Moderada; Grave 

QUESTÃO 09  

Analise as proposições abaixo e marque V 
(Verdadeiro) e F (Falsa). 

(   ) A Hanseníase é uma doença 
infectocontagiosa, crônica, curável, causada pelo 
bacilo de Hansen. 

(   ) A Hanseníase é uma doença que atinge a 
pele e os nervos dos braços, mãos, pernas, pés, 
rosto, orelhas, olhos e nariz. 

(   ) O bacilo é capaz de adoecer inúmeras 
pessoas, mas sua infectividade é baixa. 

(   ) A baciloscopia negativa afasta o diagnóstico 
de hanseníase. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. V F V F 
B. F F F V 
C. V V F F 
D. F V F V  
E. F V V V 

QUESTÃO 10  

Assinale abaixo o imunobiológico que contém um ou 
mais agentes imunizantes (isolado ou combinado) 
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sob diversas formas: bactérias ou vírus vivos 
atenuados, vírus inativados, bactérias mortas e 
componentes de agentes infecciosos purificados e/ou 
modificados quimicamente ou geneticamente. 

A. Antibiótico  
B. Fungicida  
C. Corticóide  
D. Anticoagulante 
E. Vacina 

QUESTÃO 11  

Baseado nos Centros de Atenção Psicossocial - 
CAPS analise as afirmativas a seguir, assinalando 
(V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

(   ) O CAPS, tem a missão de dar um 
atendimento diuturno às pessoas que sofrem com 
transtornos mentais severos e persistentes, num 
dado território, oferecendo cuidados clínicos e de 
reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir 
o modelo hospitalocêntrico, evitando as internações e 
favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão 
social dos usuários e de suas famílias. 

(   ) O CAPS são instituições destinadas a acolher 
os pacientes com transtornos mentais, estimular sua 
integração social e familiar e apoiá-los em suas 
iniciativas de busca da autonomia. 

(   ) A criação dos CAPS, fez parte de um intenso 
movimento social, inicialmente de trabalhadores de 
saúde mental, que buscavam a melhoria da 
assistência no Brasil e denunciavam a situação 
precária dos hospitais psiquiátricos, que ainda eram o 
único recurso destinado aos usuários portadores de 
transtornos mentais. 

(   ) O objetivo do CAPS é oferecer atendimento à 
população de sua área de abrangência, realizando o 
acompanhamento clínico e a reinserção social dos 
usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários. É um serviço de atendimento de saúde 
mental criado para ser complementar às internações 
em hospitais psiquiátricos. 

 

Marque a opção com a sequência CORRETA: 

A. V, V, V, F. 
B. F, V, V, F. 
C. F, F, F, V. 
D. V, V, F, V. 
E. V, F, F, F. 

 

QUESTÃO 12  

Os sintomas apresentados por uma pessoa que se 
encontra em abstinência por álcool são: 

A. Câncer de pâncreas, sudorese tremores de 
extremidades, perda de consciência e 
sonolência. 

B. Delírios de grandeza, alucinações visuais e 
auditivas, ansiedade, câncer de estômago, 
diabetes e sudorese. 

C. Tremores de extremidades, náuseas e/ou 
vômitos, sudorese, diarreia, ansiedade, 
agitação psicomotora, alterações de humor, 
alterações do sono, podendo ocorrer 
alucinações e convulsões. 

D. Naúsea e/vômitos, sudorese, tremores, 
insuficiência renal crônica, hipoglicemia, 
alterações do sono, anorexia e 
emagrecimento. 

E. Agitação psicomotora, catalepsia, hipertimia, 
obnubilação e insuficiência cardíaca 
congestiva. 

QUESTÃO 13  

O Técnico de Enfermagem, que exerce suas 
atividades na área da psquiatria/saúde mental, a fim 
de obter êxito no seu trabalho, deve: 

A. Manter-se afastado e distante dos clientes 
sob seus cuidados, a fim de evitar vínculos 
afetivos. 

B. Ser capaz de prestar cuidados diretos aos 
clientes e estabelecer uma comunicação 
interpessoal entre o profissional e o 
paciente. 

C. Agir com lentidão, pois qualquer atitude 
indicativa de pressa poderá levar a pessoa 
com doença mental a responder com 
agressividade. 

D. Comportar-se de forma discreta com os 
clientes, pois o risco de sofrer agressão 
súbita é muito grande. 

E. Fugir das suas responsabilidades, já que o 
cuidado cabe exclusivamente ao profissional 
médico. 

QUESTÃO 14  

Em um frasco de 500 ml de soro glicosado a 5%, foi 
injetado uma ampola de KCl a 20 % com 10 ml e uma 
ampola de NaCl 10 % com 20 ml. A solução foi 
infundida de 8 às 10 horas, a 8 gotas por minuto, 
ocasião em que foi suspensa. O volume administrado 
no paciente foi de: 
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A. 26 ml.  
B. 37 ml.  
C. 48 ml.  
D. 59 ml.  
E. 76 ml. 

QUESTÃO 15  

Em relação aos princípios e às diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), marque V diante das 
assertivas verdadeiras ou F diante das assertivas 
falsas.  

(   ) A equidade é o princípio que versa sobre a 
garantia de acesso a todos os serviços de saúde a 
toda a população. 

(   ) A participação popular é garantida, no SUS, 
por meio das Conferências de Saúde e Conselhos de 
Saúde. 

(   ) O princípio da integralidade garante que os 
indivíduos tenham assistência a todos os seus 
problemas de saúde, considerados em relação a 
suas condições de moradia, escolaridade, acesso a 
bens e serviços, entre outros. 

(   ) No SUS, as ações e serviços são 
centralizadas no Governo Federal, que é o 
responsável por organizar a assistência em saúde 
aos indivíduos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 

A. V V V F. 
B. F V F V. 
C. F V V F. 
D. V F F V. 
E. V V F F 

QUESTÃO 16  

As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes, EXCETO: 

A. Descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo. 

B. Financiamento misto, público e privado. 
C. Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

D. Participação da comunidade. 
E. Direito à informação, às pessoas assistidas, 

sobre sua saúde. 

 

QUESTÃO 17  

Sobre as Conferências de Saúde, assinale a 
alternativa CORRETA. 

A. São órgãos colegiados de caráter 
deliberativo presididas por um representante 
dos trabalhadores em saúde. 

B. Têm caráter permanente e seus membros 
se reúnem ordinariamente uma vez ao mês. 

C. 50% dos participantes são representantes 
dos trabalhadores em saúde e os outros 
50% são representantes dos usuários do 
SUS. 

D. Têm por objetivos avaliar a situação de 
saúde e propor diretrizes para a formulação 
de políticas de saúde nos níveis municipal, 
estadual e federal. 

E. Nenhuma das respostas anteriores. 

QUESTÃO 18  

Em relação aos princípios do SUS, assinale a 
alternativa CORRETA. 

A. Universalidade, pessoalidade e legalidade. 
B. Igualdade, legalidade e pessoalidade.  
C. Universalidade, pessoalidade e equidade. 
D. Equidade, territorialização e pessoalidade. 
E. Universalidade, integralidade e equidade.  

QUESTÃO 19  

A desinstitucionalização e efetiva reintegração de 
pessoas com sofrimento mental grave na 
comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se 
dedicando com especial empenho nos últimos anos. 
São projetos e programas implantados pelo SUS que 
obedecem à lógica da Reforma Psiquiátrica, 
EXCETO:  

A. Programa “De volta para casa”. 
B. Ampliação de vagas nas unidades 

hospitalares psiquiátricas. 
C. Equipes de Consultório na Rua. 
D. Serviço Residencial Terapêutico (SRT). 
E. Centros de Atenção Psicossocial. 

QUESTÃO 20  

Sobre o atendimento de Emergências Psiquiátricas, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A postura deve ser firme, a equipe deve 
providenciar rapidamente a contenção 
mecânica e avaliar a possibilidade de 
contenção química. 
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B. A postura deve ser firme e, na abordagem 
inicial, deve-se distinguir se a agitação ou 
agressividade são decorrentes de causa 
orgânica. 

C. Um paciente agitado, que não perdeu o 
controle, pode responder a uma intervenção 
verbal e o técnico de enfermagem tem 
possibilidade de contornar a situação 
através do diálogo, sem necessidade de 
contenção. 

D. A atitude do técnico de enfermagem deve 
ser calma. Escutar, fazer perguntas para 
compreender o que está sendo vivenciado 
pelo paciente é fundamental. 

E. Das abordagens terapêuticas que, na prática 
clínica no momento da crise, traz uma 
aproximação do paciente com o profissional 
é a escuta e o vínculo. 

 

 


