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QUESTÃO 01  

A Constituição Federal de 1988 na seção II dispõe 
sobre a Saúde, que descreve em artigo sobre a 
saúde ser direito de todos. Para tanto, no art. 198 as 
ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com suas 
diretrizes.  Quanto ao atendimento integral, podemos 
assinalar como verdadeira:  
 

A. a direção única em cada esfera de governo.  
B. a prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
C. participação da comunidade.  
D. direção única nas atividades preventivas.  
E. de relevância pública as ações nos serviços 

de saúde. 

QUESTÃO 02 

O calendário vacinal é preconizado pelo Programa 
Nacional de Imunização. A vacinação é importante 
ação para diminuir doenças e mortes por doenças 
infecciosas e virais. São vacinas dos primeiros seis 
meses de vida: 
 

A. BCG, Hepatite B, VIP, Rotavírus, Penta, 
Pneumo 10, Meningo C. 

B. BCG, Hepatite B, VIP, Meningo C, Penta, 
Triplice Viral, Rotavírus. 

C. BCG, Hepatite B, VIP, Rotavírus, Penta, 
Febre Amarela, Pneumo 

D. BCG, Hepatite B, VOP, Rotavírus, Pneumo 
5, Tetra, Meningo C. 

E. BCG, Hepatite B, VOP, Rotavírus, Pneumo 
23, Tetra, Meningo C. 

QUESTÃO 03 

A Estratégia Saúde da Família, uma nova proposta 
para Atenção Básica, vem para intensificar as ações 
do Pré-Natal. São solicitados exames no primeiro 
trimestre de gestação para identificar precocemente 
doenças que possam ser tratadas. Entre elas a sífilis. 
Assinale a alternativa correta. 
 

A. Gestante com sífilis infecta o feto em 
qualquer fase da gestação. 

B. Gestante com sífilis infecta o feto no 
primeiro trimestre da gestação. 

C. Gestante com sífilis infecta o feto no terceiro 
trimestre da gestação. 

D. Gestante com sífilis infecta o feto ao nascer. 

E. Gestante com sífilis infecta o feto no 
segundo trimestre da gestação. 

QUESTÃO 04 

Em 25.10.2013, Gestante atendida em Maternidade 
de Baixo Risco com queixa de dor em baixo ventre, 
não sabe informar DUM, traz resultado de 
ultrassonografia (USG) obstétrica que evidenciou 
gestação em torno de 14,3 semanas, realizada em 
30.08.2013. De acordo com os dados apresentados, 
calcule a idade gestacional corrigida pela:  
 

A. IG 22 semanas.  
B. IG 8 semanas.  
C. IG 32,2 semanas.  
D. IG 21 semanas.  
E. IG 22,3 semanas. 

QUESTÃO 05 

O Manual de Recomendações para o Controle da 
Tuberculose no Brasil, proposto pelo Ministério da 
Saúde (2011),determina como esquema básico para 
tratamento da TB em adultos e adolescentes:  

R Rifampicina H isoniazida Z Pirazinamida E 
Etambutol 

Assinale a alternativa correta:  

A. RHZ durante a fase intensiva, nos primeiros 
dois meses de tratamento + RH durante a 
fase de manutenção nos quatro últimos 
meses tratamento.  

B. RHZE durante a fase intensiva, nos 
primeiros dois meses de tratamento + RH 
durante a fase de manutenção nos sete 
últimos meses de tratamento.  

C. RH durante a fase intensiva, nos primeiros 
dois meses de tratamento + RHZE durante a 
fase de manutenção nos quatro últimos 
meses.  

D. RHZE durante a fase intensiva, nos 
primeiros dois meses de tratamento + RH 
durante a fase de manutenção nos quatro 
últimos meses tratamento.  

E. RHE durante a fase intensiva, nos primeiros 
dois meses de tratamento + RHZ durante a 
fase de manutenção nos quatro últimos 
meses tratamento. 

QUESTÃO 06 

São itens necessários à Estratégia Saúde da Família 
(ESF), exceto:  
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A. Carga horária de 40 horas semanais para 
todos os profissionais de saúde membros da 
equipe de Saúde da Família, à exceção dos 
profissionais médicos, aos quais serão 
admitidas outras modalidades de jornada de 
trabalho.  

B. Cadastramento de cada profissional de 
saúde em apenas uma ESF, exceção feita 
somente ao profissional médico, que poderá 
atuar em, no máximo, duas ESF e com 
carga horária total de 40 horas semanais.  

C. Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 6.000 pessoas, 
sendo a média recomendada de 5.000, 
respeitando critérios de equidade para essa 
definição.  

D. O número de ACS deve ser suficiente para 
cobrir 100% da população cadastrada, com 
um máximo de 750 pessoas por ACS e de 
12 ACS por equipe de Saúde da Família.  

E. E) Existência de equipe multiprofissional 
composta por, no mínimo, médico, 
enfermeiro, auxiliar ou técnico de 
enfermagem e agentes comunitários de 
saúde.  

QUESTÃO 07 

Constituem-se atribuições do Enfermeiro da Equipe 
de Atenção Básica na Estratégia de Saúde da 
Família, exceto a alternativa:  
 

A. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e 
famílias cadastradas nas equipes.  

B. Realizar consulta de enfermagem, 
procedimentos e atividades em grupo.  

C. Planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS em conjunto com 
os outros membros da equipe.  

D. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado 
funcionamento da UBS.  

E. Indicar, de forma compartilhada com outros 
pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, 
mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário. 

QUESTÃO 08 

Segundo a Lei nº 8.142/90, a Conferência de Saúde e o 
Conselho de Saúde são considerados instâncias:  
 

A. executivas do Sistema Único de Saúde.  
B. consultivas do Sistema Único de Saúde.  

C. gerenciais dos repasses do Sistema Único de 
Saúde.  

D. colegiadas do Sistema Único de Saúde.  
E. informativas para a comunidade sobre o Sistema 

Único de Saúde. 

QUESTÃO 09 

O conceito de Vigilância em Saúde inclui: 

 

I. A vigilância das doenças e agravos não 
transmissíveis e o controle das doenças 
transmissíveis; 

II. A vigilância Sanitária; 
III. A vigilância da situação de saúde: 
IV. A vigilância ambiental em saúde: 
V. A vigilância da saúde do trabalhador: 

Responda corretamente: 

A. Apenas as alternativas I, II e IV estão 
corretas. 

B. Apenas a alternativa III está errada. 
C. Todas as afirmativas estão corretas. 
D. Apenas a afirmativa II, está correta. 
E. Apenas a alternativa I está correta 

QUESTÃO 10 

A Enfermagem compreende um componente próprio 
de conhecimentos científicos e técnicos, construídoe 
reproduzido por um conjunto de práticas sociais, 
éticas e políticas que se processa pelo ensino, 
pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de 
serviços à pessoa, família e coletividade, no seu 
contexto e circunstâncias de vida. O Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem leva em 
consideração a necessidade e o direito de 
assistência em Enfermagem da população, os 
interesses do profissional e de sua organização. Está 
centrado na pessoa, família e coletividade e 
pressupõe que os trabalhadores de Enfermagem 
estejam aliados aos usuários na luta por uma 
assistência sem riscos e danos e acessível a toda 
população. 

Analise as afirmativas abaixo: 

I. O profissional da enfermagem é responsável 
por falta cometida em suas atividades 
profissionais, independente de ter sido 
praticada individualmente ou em equipe. 

II. O profissional da enfermagem não é 
responsável por falta cometida em suas 
atividades profissionais, independente de ter 
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sido praticada individualmente ou em 
equipe. 

III. O profissional tem o direito de recusar-se a 
executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal 
ou que não ofereçam segurança ao 
profissional, à pessoa, família e coletividade. 

IV. É dever de o profissional comunicar 
formalmente ao Conselho Regional de 
Enfermagem fatos que envolvam recusa ou 
demissão de cargo, função ou emprego, 
motivado pela necessidade do profissional 
em cumprir o presente Código e a legislação 
do exercício profissional. 

Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas 
corretas: 

A. I, II, III 
B. II, III, IV 
C. I, III,IV 
D. I, II, IV 
E. Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 11 

Sobre o Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), não é correto afirmar: 

A. Pode ser operado a partir das unidades de 
saúde, considerando o objetivo de coletar e 
processar dados sobre agravos de 
notificação, em todo o território nacional, 
desde o nível local. 

B. É alimentado, principalmente pela 
notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam na lista 
nacional de doenças de notificação 
compulsória, mas é facultado a estados e 
municípios incluírem outros problemas de 
saúde, importantes em sua região. 

C. Uma das partes do formulário padrão é a 
Ficha Individual de Notificação, que deve ser 
preenchida apenas por profissionais das 
unidades assistenciais exclusivamente da 
rede publica para notificação de agravos. 

D. O SINAN também e utilizado para 
notificação negativa. 

E. Os principais indicadores gerados pelo 
SINAN são: taxa ou coeficiente de 
incidência, taxa ou coeficiente de 
prevalência, coeficiente de letalidade. 

QUESTÃO 12 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil –CMI é 
calculado através da seguinte fórmula. 

 

A. Número de óbitos em menores de 1ano 
dividido pelo número de óbitos totais e 
multiplicando-se o resultado por 100. 

B. Número de óbitos em menores de 5 anos 
dividido pelo número de nascidos vivos e 
dividido-se o resultado por 1.000. 

C. Número de nascidos vivos dividido pelo 
número de óbitos em menores de 1 ano e 
multiplicando-se o resultado por 100. 

D. Número de óbitos em menores de 1 ano 
dividido pelo número de nascidos vivos e 
multiplicando-se o resultado por 1.000. 

E. Número de nascidos vivos dividido pelo 
número de óbitos em menores de 5 anos e 
multiplicando-se o resultado por 100. 

QUESTÃO 13 

No que diz respeito à Estratégia de Saúde da 
Família, pode-se afirmar, exceto: 

A. É uma estratégia de expansão, qualificação 
e consolidação da atenção básica. 

B. Favorece uma reorientação do processo de 
trabalho. 

C. O desenvolvimento de ações intersetoriais 
não é imprescindível. 

D. Amplia a resolutividade e impacto na 
situação de saúde das pessoas e 
coletividades. 

E. Propicia uma importante relação custo-
efetividade. 

QUESTÃO 14 

Sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), 
instituído pelo Decreto Presidencial nº 
6.286/2007, pode-se afirmar, exceto: 

A. Atua nas políticas de saúde e educação 
voltadas às crianças, adolescentes e adultos 
da educação pública. 

B. Atua de forma integrada, apenas por meio 
de ações de avaliação clínica e psicossocial 
e de educação permanente para 
qualificação da atuação dos profissionais da 
educação e da saúde e formação de jovens. 

C. Estratégia de integração da saúde e 
educação para o desenvolvimento da 
cidadania e da qualificação das políticas 
públicas. 
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D. Potencializa a interação das Equipes de 
Saúde da Atenção Básica com as Equipes 
de Educação. 

E. Fomenta o planejamento, execução e 
monitoramento de ações de prevenção, 
promoção e avaliação das condições de 
saúde dos escolares. 

QUESTÃO 15 

Uma das ações de vigilância epidemiológica é 
estabelecer algumas doenças de notificação 
compulsória. Com relação à lista nacional de 
doenças e agravos de notificação compulsória, 
assinale a alternativa correta. 
 

A. Dengue, esquistossomose, febre amarela, 
hepatites virais e conjuntivite são doenças 
que fazem parte da lista de notificação 
compulsória. 

B. Tuberculose, hanseníase, dengue e HIV são 
doenças que fazem parte da lista de 
notificação compulsória. 

C. Tuberculose, meningites virais, doença 
meningocócica, sarampo e rubéola são 
doenças que fazem parte da lista de 
notificação compulsória imediata. 

D. Constam na lista de notificação compulsória 
imediata as doenças e agravos: dengue, 
parotidite infecciosa, sarampo e rubéola. 

E. Caso suspeito ou confirmado de cólera, 
febre amarela, poliomielite e raiva humana 
devem ser notificados imediatamente, pois, 
estão presentes na lista de notificação 
compulsória imediata. 

QUESTÃO 16 

A insulina é um hormônio que deve ser conservado 
de maneira adequada, para que sejam garantidas as 
suas propriedades farmacológicas. Quanto à 
conservação, transporte e aplicação de insulina, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A. Os frascos de insulina nunca devem ser 
congelados e deve-se evitar expor os 
frascos à luz do sol, pois a insulina pode 
sofrer degradação. 

B. As insulinas devem ser armazenadas em 
geladeiras, na primeira prateleira, dentro da 
caixa de isopor. 

C. Uma vez aberto o frasco de insulina só pode 
ser utilizado por um período máximo de 30 
dias e não usar a insulina se notar mudança 
na cor e presença de grânulos. 

D. A via de administração da insulina é 
subcutânea e deve-se fazer o rodízio na 
aplicação diária de insulina para evitar 
complicações tais como hipertrofia ou atrofia 
no local. 

E. Pode-se reutilizar o conjunto seringa/agulha 
em até 8 (oito) aplicações, sempre pela 
mesma pessoa, respeitando as orientações 
sobre a técnica e armazenamento em 
geladeira ou em lugar adequado com a 
devida proteção da agulha por sua capa 
protetora plástica. 

QUESTÃO 17 

A criação dos Conselhos de Saúde é uma garantia 
constitucional para o controle social das políticas de 
saúde e da execução destas em todos os níveis de 
governo, desde o federal até o local. Marque a opção 
que explica a composição do Conselho de Saúde: 

A. Deve ser composto de forma paritária, por 
membros representativos do governo e por 
prestadores de serviço. 

B. A sua composição deve ser determinada 
pela representação paritária de prestadores 
de serviço e usuários. 

C. Deve ser composto por governo e 
profissionais de saúde em igual número de 
membros. 

D. Deve ser formado por governo, profissionais 
de saúde e prestadores de serviço de forma 
paritária, com a presença, em todas as 
reuniões, de um representante da 
comunidade. 

E. Esta participação deverá se dar com 
representação paritária de usuários, 
governo, profissionais de saúde e 
prestadores de serviço. 

QUESTÃO 18 

São características da Atenção Básica, EXCETO: 
 

A. Acesso fácil, garantindo ser o primeiro 
recurso de saúde identificado pela 
população. 

B. Prestar serviço de saúde ao usuário ao 
longo do tempo. 

C. Garantir encaminhamento aos cuidados 
secundários e terciários quando necessário. 

D. Garantir atendimento em equipe 
multidisciplinar sem área definida. 

E. Garantir atendimento em equipe 
multidisciplinar com área definida. 
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QUESTÃO 19 

O financiamento do Teto Financeiro do Bloco 
Atenção Básica é composto por: 
  

A. Orçamento da Atenção Básica do Estado e 
do Município.  

B. Piso da Atenção Básica (PAB) fixo e PAB 
variável.  

C. Custeio das ações coletivas do Estado e do 
Município.  

D. Fundo de reserva para atenção básica.  
E. Fundo Municipal e Fundo Estadual de 

investimento em saúde 

QUESTÃO 20 

A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de 
grande importância para a saúde pública devido à 
sua magnitude e seu alto poder incapacitante, 
atingindo principalmente a faixa etária 
economicamente ativa. Em relação à Hanseníase, 
analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Acomete principalmente a pele e os nervos 
periféricos, mas também se manifesta como 
uma doença sistêmica comprometendo 
articulações, olhos, testículos, gânglios e 
outros órgãos.  

II. A principal via de eliminação do bacilo pelo 
doente e a mais provável via de entrada 
deste no organismo são as vias aéreas 
superiores (mucosa nasal e orofaringe), 
através de contato íntimo e prolongado, 
muito frequente na convivência domiciliar. 
Por isso, o domicílio é apontado como 
importante espaço de transmissão da 
doença. 

III. O diagnóstico de caso de hanseníase na 
Atenção Básica é essencialmente clínico por 
meio do exame dermatoneurológico para 
identificar lesões ou áreas de pele com 
alteração de sensibilidade ou 
comprometimento de nervos periféricos. 

IV. Visando o tratamento com o esquema 
poliquimioterapia da Organização Mundial 
da Saúde, a classificação operacional do 
caso de hanseníase é baseada no número 
de lesões cutâneas de acordo com os 
seguintes critérios: paucibacilar são os 
casos com até três lesões de pele e 
multibacilar são os casos com mais de três 
lesões de pele. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A. Somente as afirmativas II e III são corretas. 
B. Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
C. Somente as afirmativas I, II e III são 

corretas. 
D. Somente as afirmativas I, II e IV são 

corretas. 
E. Somente as afirmativas II, III e IV são 

corretas. 

 

 


