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01. Assinale as alternativas abaixo com V (verdadeiro) ou F 
(falso) no que se refere aos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 

 
(  ) A hierarquização assegura prioridade aos grupos 

com mais necessidades, identifica e considera a 
pluralidade e a diversidade da condição humana 
em suas potencialidades e demandas como um 
referencial para a alocação de recursos. 

(  ) A descentralização prevê a distribuição de respon-
sabilidades entre as três esferas de governo, de 
modo que cada uma delas, em especial os municí-
pios, tenha autonomia para decidir, implantar e 
desenvolver ações e serviços de saúde. 

(  ) A integralidade envolve a unicidade do atendimento, 
historicamente cindido em ações preventivas e cura-
tivas, e prevê a articulação do setor da saúde com 
outros setores que tenham repercussão na quali-
dade de vida das pessoas e dos grupos sociais. 

(  ) A universalidade decorre do artigo 196 da Consti-
tuição Federal, que afirma a saúde como direito 
fundamental de todo o ser humano, cabendo ao 
Estado o dever de prover o acesso aos serviços de 
saúde a todo cidadão. 

(  ) A regionalização diz respeito à organização dos 
serviços de saúde em rede à luz da noção de terri-
tório, que encerra indicadores epidemiológicos e 
sociais que condicionam e determinam distintos 
perfis populacionais. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – V – V – F. 
(B) V – V – V – F – V. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – F – V – V – V. 
(E) F – V – V – V – V. 

 

02. No planejamento das ações de saúde pelo enfermeiro, 
em um serviço de atenção primária, quais das seguintes 
ações fazem parte da análise situacional? 

 
(A) Diagnóstico epidemiológico, diagnóstico de enfer-

magem, conhecimento do território e das demandas 
dos usuários. 

(B) Diagnóstico epidemiológico, levantamento dos 
recursos da comunidade, conhecimento do território 
e das demandas dos usuários. 

(C) Conhecimento do território, ecomapa, conhecimento 
das demandas dos usuários e das ações programá-
ticas municipais. 

(D) Conhecimento das demandas do gestor municipal e 
dos usuários, diagnóstico de enfermagem, levanta-
mento dos recursos da comunidade. 

(E) Conhecimento das demandas do gestor municipal e 
dos usuários, ecomapa, diagnóstico epidemiológico. 

 
 

03. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as atribuições definidas pela Política 
Nacional de Atenção Básica aos respectivos profissionais. 

 
(1) Atribuições comuns a todos os profissionais 
(2) Atribuições dos agentes comunitários de saúde 

(3) Atribuições específicas do enfermeiro 
(4) Atribuições específicas do enfermeiro ou do 

técnico/auxiliar de enfermagem ou do médico 
 

(  ) Participar do gerenciamento dos insumos neces-
sários para o adequado funcionamento da Unidade 
Básica de Saúde (UBS). 

(  ) Desenvolver ações que busquem a integração 
entre a equipe de saúde e a população adscrita. 

(  ) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 
manter os cadastros atualizados. 

(  ) Participar do acolhimento dos usuários realizando 
a escuta qualificada das necessidades de saúde. 

(  ) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 4 – 2 – 2 – 1 – 3. 
(B) 3 – 1 – 2 – 1 – 4. 
(C) 4 – 2 – 3 – 3 – 1. 
(D) 3 – 1 – 2 – 4 – 1. 
(E) 1 – 2 – 4 – 1 – 3. 

 

04. Segundo o Caderno de Atenção Básica: Envelhecimento 
e Saúde da Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde 
(2006), a avaliação global da pessoa idosa na atenção 
básica envolve os itens abaixo, EXCETO 

 
(A) risco de internação hospitalar. 
(B) cognição. 
(C) mobilidade. 
(D) funcionalidade familiar. 
(E) atividades de vida diária. 

 

05. De acordo com o protocolo de enfermagem do Minis-
tério da Saúde, no que se refere ao tratamento da 
tuberculose na atenção básica, considere as afirmativas 
abaixo. 

 
I - Orientar quanto à coleta de escarro. 
II - Dar alta aos pacientes conforme protocolo. 

III - Prescrever medicações do esquema básico de tu-
berculose, conforme disposições legais e protocolos. 

 
Quais são atribuições do enfermeiro? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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06. Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro 
realiza ações educativas ao paciente diabético, usuário 
de insulina. Com relação ao uso dessa medicação, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - Deve haver rodízio no local de aplicação da insulina 

para evitar infecção. 

II - A insulina dever ser conservada na geladeira, 
próxima ao congelador. 

III - Antes de ser utilizada, a insulina deve ser homo-
geneizada de forma lenta e contínua. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

07. Durante uma consulta de enfermagem realizada a 
um paciente de 42 anos, com diagnóstico de diabetes 
melito, o enfermeiro verificou a pressão arterial, 
constatando um valor de PA = 142/96mmHg. Assi-
nale a alternativa que apresenta a classificação 
correta para o valor de PA desse paciente, de 
acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hiper-
tensão (2010). 

 
(A) Hipertensão estágio I.  
(B) Hipertensão estágio II. 

(C) Hipertensão estágio III. 

(D) Limítrofe. 
(E) Normal. 

 

08. Com relação à Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
segundo a Política Nacional de Atenção Básica, consi-
dere as afirmações abaixo. 

 
I - Uma das funções do enfermeiro é planejar, 

gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em conjunto 
com outros membros da equipe. 

II - Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 
sendo a média recomendada de 3.000, respeitando 
critérios de equidade para essa definição. 

III - O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
70% da população cadastrada, com no máximo 
750 pessoas por agente. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

09. No que se refere ao acompanhamento da saúde da 
criança, o Ministério da Saúde recomenda que sejam 
realizadas, no mínimo, sete consultas de rotina no 
primeiro ano de vida. Assinale a alternativa correta em 
relação à distribuição dessas consultas. 

 
(A) Na primeira semana, 1° mês, 2° mês, 3° mês, 

4° mês, 6° mês e 12° mês. 
(B) Na primeira semana, 1° mês, 2° mês, 4° mês, 

6° mês, 9° mês e 12° mês. 
(C) Nos primeiros 15 dias, 1° mês, 2° mês, 3° mês, 

6° mês, 9° mês e 12° mês. 
(D) Nos primeiros 15 dias, 1° mês, 2° mês, 4° mês, 

6° mês, 9° mês e 12° mês. 
(E) No 1° mês, 2° mês, 3° mês, 4° mês, 6° mês, 

9° mês e 12° mês. 
 

10. Considere as afirmações abaixo no que se refere à 
participação social do SUS, contemplada na Constituição 
Brasileira de 1988. 

 
I - A Lei n.º 8.142/90 e a Emenda Constitucional n.º 29 

de 13/09/2000 instituem e estruturam os Conselhos 
de Saúde nos estados e municípios. 

II - Os Conselhos de Saúde atuam como órgãos 
consultivos, tanto no que diz respeito ao planeja-
mento quanto na execução das ações do SUS. 

III - Os Conselhos de Saúde têm como atribuições: 
atuar na formulação de estratégias da política de 
saúde e atuar no controle social da execução das 
políticas. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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11. A Atenção Primária à Saúde possibilita ao cidadão o 
acesso a serviços de saúde de qualidade, e com as 
vantagens de um menor custo social, econômico e 
sanitário (MAIA, RODRIGUES, MAIA. IN: SOUZA e 
HORTA, 2012). Sendo assim, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - A Portaria 2.488/GM/MS de outubro de 2011 

considera os termos Atenção Básica e Atenção 
Primária à Saúde como equivalentes. 

II - A Atenção Primária à Saúde é defendida por 
vários autores como sendo o centro coordenador 
de uma rede de serviços. 

III - A Atenção Primária à Saúde conforma-se como a 
única entrada na rede de serviços para as deman-
das e necessidades apresentadas pela população. 

IV - São três as funções fundamentais da Atenção 
Primária à Saúde na organização das redes de 
atenção à saúde: resolução, coordenação e 
responsabilidade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas I, II e IV.  

 

12. As diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
são materializadas em ações e podem ser agrupadas 
em três eixos. Relacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

 
(1) Estratégias de qualificação da gestão e de valori-

zação do trabalhador 

(2) Estratégia de qualificação da atenção 
(3) Estratégia de valorização do SUS 

 
(  ) Constituição do Grupo de Trabalho de Humani-

zação; projetos cogeridos de ambiência. 

(  ) Projeto Memória do “SUS que dá certo”. 
(  ) Equipe transdisciplinar de referência e apoio 

matricial. 
(  ) Sistema de escuta qualificada (ouvidoria, pesquisa 

de satisfação). 

(  ) Acolhimento com classificação de risco; projeto 
terapêutico singular. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 1 – 2. 
(B) 1 – 2 – 2 – 3 – 1. 
(C) 3 – 3 – 2 – 1 – 1. 
(D) 1 – 3 – 2 – 2 – 1. 
(E) 3 – 1 – 1 – 2 – 2. 

 

13. A Atenção Domiciliar (AD) na Atenção Básica se cons-
titui como recorte da Atenção Domiciliar, que ocorre 
no âmbito da Atenção Básica, inserindo-se no proces-
so de trabalho das equipes de saúde. Qual dos crité-
rios abaixo NÃO se constitui em critério de inclusão 
na AD, conforme o Ministério da Saúde? 

 
(A) Ter consentimento informado por parte do usuário 

(se consciente) e/ou do seu representante legal. 

(B) Estar impossibilitado de se deslocar até o serviço. 
(C) Necessitar de cuidados numa frequência de pelo 

menos uma visita semanal. 
(D) Apresentar problemas de saúde controlados/com-

pensados. 

(E) Dispor, no domicílio, de infraestrutura compatível 
com a realização da AD. 

 

14. Considere as afirmações abaixo, em relação ao Progra-
ma Saúde na Escola (PSE).  

 
I - fortalece o enfrentamento das vulnerabilidades no 

campo da saúde que possam comprometer o pleno 
desenvolvimento escolar. 

II - promove a comunicação entre escolas e unidades 
de saúde, assegurando a troca de informações 
sobre as condições de saúde dos estudantes. 

III - para um melhor resultado, deve ter ações restritas 
aos estudantes, não envolvendo famílias ou corpo 
de professores. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

15. Considerando-se as questões técnicas, éticas e legais 
no âmbito das ações de Atenção Primária à Saúde de 
Adolescentes, entende-se que certos direitos lhes são 
garantidos. No que se refere a esses direitos do adoles-
cente, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Privacidade no momento da consulta. 
(B) Garantia de confidencialidade e sigilo. 

(C) Consentimento ou recusa ao atendimento. 
(D) Atendimento à saúde com autorização ou acom-

panhado dos pais. 

(E) Informação sobre seu estado de saúde. 
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16. Um lactente de 5 meses completos chega ao Serviço 
de Saúde acompanhado de seus pais e com a carteira 
de vacinação. Quais vacinas devem ter sido aplicadas, 
segundo o calendário básico de vacinação do Minis-
tério da Saúde, para que o lactente esteja em dia 
com as vacinas? 

 
(A) 1ª dose hepatite B, 1 dose BCG, 1 dose  penta, 2 

doses do VOP, 1 dose meningo conjugada, 1 
dose pneumo 10. 

(B) 1ª dose hepatite B, 1 dose de BCG, 2 doses de 
penta, 2 doses VIP, 1 dose meningo conjugada, 2 
doses de pneumo 10. 

(C) 1ª dose de hepatite B, 2 doses de BCG, 2 doses 
de penta, 2 doses VIP, 2 doses de meningo 
conjugada, 2 doses de pneumo 10. 

(D) 1ª dose hepatite B, 1 dose de BCG, 1 dose de 
penta, 1 dose de meningo conjugada, 1 dose de 
DTP. 

(E) 1ª dose de hepatite B, 1 dose de BCG, 1 dose de 
Hib, 2 doses de penta, 2 doses de pneumo 10. 

 

17. Em relação às imunizações, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Deve-se evitar a administração simultânea de 

vacinas para não aumentar a incidência de efeitos 
adversos. 

II - A região glútea é o local de escolha para aplicação 
de vacinas intramusculares em crianças abaixo de 
dois anos que não deambulam. 

III - As vacinas de vírus vivo atenuado devem ser 
aplicadas no mesmo dia ou com intervalo de quatro 
semanas entre elas. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. O acompanhamento do desenvolvimento da criança 
na Atenção Básica objetiva a promoção de sua saúde, 
sua proteção e a detecção precoce de alterações. 
Considere as informações abaixo sobre o desenvolvi-
mento da criança. 

 
I - A criança deve atravessar cada estágio segundo 

uma sequência regular. Se não for estimulada 
ou motivada no devido momento, ela não conse-
guirá superar o atraso em seu desenvolvimento. 

II - Os fatores de risco para problemas de desenvol-
vimento podem ser classificados em genéticos, 
biológicos e/ou ambientais. 

III - A manifestação de dificuldades no desenvolvimento 
varia, podendo ser de ordem mental, física, audi-
tiva, visual ou relacional. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

19. A abordagem da criança pela equipe de saúde deve 
destacar a importância dos hábitos alimentares na 
promoção de sua saúde. Considere as afirmações 
abaixo sobre uma alimentação infantil saudável. 

 
I - Inicia-se com o aleitamento materno exclusivo, 

até os seis meses de vida, e complementado 
até os dois anos ou mais. 

II - Inicia-se a alimentação complementar com o ofere-
cimento de alimentos liquidificados e/ou triturados 
para melhor digestão e aceitação da criança. 

III - Quando houver repetidas recusas da criança com 
relação à ingestão de determinado alimento, 
deve-se mudar a sua forma de preparo ou fazer 
um intervalo para uma nova tentativa. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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20. De acordo com o Código de Ética, são responsabi-
lidades, direitos ou deveres dos profissionais de 
enfermagem: 

 

I - participar da prática profissional multi e interdisci-
plinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. 

II - aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, 
éticos e culturais, em benefício da pessoa, família 
e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

III - assinar as ações de enfermagem executadas por 
outros colegas em situações especiais, como 
licença e férias. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

21. O objetivo do acompanhamento pré-natal é, além de 
assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo 
o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto 
para a saúde materna, também abordar aspectos 
psicossociais e atividades educativas preventivas. 
Considere as afirmações abaixo sobre o acompanha-
mento pré-natal. 

 
I - O Ministério da Saúde preconiza que toda ges-

tante deve realizar, no mínimo, seis consultas 
de pré-natal, sendo que até a 28ª semana a 
consulta deve ser mensal, entre a 28ª e a 36ª 
semana deve ser quinzenal e, após, deve ser 
semanal, até o nascimento do bebê. 

II - Na avaliação dos exames laboratoriais, ao consta-
tar-se uma primeira glicemia de jejum num valor 
entre 85 e 119 mg/dL, recomenda-se realizar o 
teste de tolerância à glicose (TTG) entre a 24ª e a 
28ª semana de gestação. 

III - Com relação ao controle da pressão arterial em 
gestantes, estabelece-se como parâmetro para 
anormalidade a observação de níveis tensionais 
absolutos iguais ou maiores do que 140 mmHg de 
pressão arterial sistólica e iguais ou maiores do 
que 90 mmHg de pressão arterial diastólica, manti-
dos em medidas repetidas, em condições ideais, 
em pelo menos três ocasiões. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 

22. Com relação aos exames complementares que devem 
ser solicitados no acompanhamento pré-natal, numere 
a segunda coluna de acordo com a primeira, associando 
o trimestre gestacional com o exame que deverá ser 
solicitado. 

 
(1) 1° trimestre 
(2) 2° trimestre 
(3) 3° trimestre 
(4) 1° e 3° trimestres 

 
(  ) Teste de tolerância para glicose (TTG) com 75g 
(  ) Anti-HIV 
(  ) Bacterioscopia de secreção vaginal 
(  ) Hemograma 
(  ) Tipagem sanguínea e fator Rh 
(  ) Glicemia de jejum 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 2 – 3 – 4 – 2 – 1. 
(B) 4 – 2 – 1 – 3 – 2 – 3. 
(C) 2 – 4 – 3 – 4 – 1 – 4. 
(D) 1 – 1 – 2 – 1 – 4 – 2. 
(E) 2 – 1 – 3 – 1 – 1 – 4. 

 

23. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer 
mais incidente na população feminina brasileira (BRASIL, 
2012), portanto recomenda-se fortemente seu rastrea-
mento em mulheres sexualmente ativas. O principal 
método e o mais amplamente utilizado para esse rastre-
amento é o teste de Papanicolau (exame citopatológico 
do colo do útero) para detecção das lesões precursoras. 
Considere as afirmações abaixo sobre o exame de 
Papanicolau. 

 
I - Segundo as diretrizes brasileiras, o exame deve 

ser disponibilizado às mulheres, prioritariamente, 
na faixa etária de 25 até 64 anos, com ou sem vida 
sexual ativa. 

II - A rotina preconizada no rastreamento brasileiro é 
que o intervalo entre os exames passe a ser de 
três anos, após dois resultados negativos por dois 
anos seguidos. 

III - Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca 
realizaram o exame citopatológico, devem-se reali-
zar dois exames com intervalo de um a três anos. 
Se ambos forem negativos, essas mulheres devem 
realizar o exame a cada três anos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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24. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 32 do 
Ministério do Trabalho, que trata sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, todos os 
trabalhadores da saúde, em seus postos de trabalho, 
devem adotar como medida de proteção 

 
(A) a não utilização de adornos, tais como anéis, 

pulseiras, relógios ou colares, à exceção do uso 
de aliança de casamento. 

(B) o uso de vestimenta de trabalho adequada e em 
condições de conforto, sendo permitido o uso de 
calçados abertos em dias quentes. 

(C) a saída do local de trabalho sem os equipamentos 
de proteção individual e sem as vestimentas utili-
zadas em suas atividades laborais. 

(D) a higienização das vestimentas utilizadas nos postos 
de trabalho, sendo essa medida de responsabilidade 
do empregador. 

(E) o uso de luvas nas situações de exposição a 
agentes biológicos, substituindo o processo de 
lavagem das mãos. 

 

25. Numere a coluna da direita de acordo com a da 
esquerda, associando o tipo de cobertura para trata-
mento de feridas com a devida indicação. 

 
(1) Hidrocoloide 
(2) AGE 

(3) Sulfadiazina 
de prata 

(4) Alginato de 
cálcio 

 

(  ) Feridas exsudativas, com ou 
sem sangramento, cavitá-
rias, tunelizadas, com ou 
sem infecção. 

(  ) Queimaduras e lesões infec-
tadas ou com tecido necrótico. 

(  ) Prevenção e tratamento de 
feridas abertas não infecta-
das. 

(  ) Prevenção de úlceras de pres-
são e tratamento de feridas 
abertas. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 3 – 1 – 2. 
(C) 3 – 2 – 4 – 1. 
(D) 2 – 1 – 3 – 4. 
(E) 1 – 4 – 2 – 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


