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INSTRUÇÕES 

1. Este Caderno de Questões compreende as Provas de Saúde Coletiva e 

Conhecimentos Específicos. Apresenta 20 questões. As questões de 01 – 10 (Saúde 

Coletiva), 11 – 20 (Conhecimentos Específicos). 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

3. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

4. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica, tinta na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e 

preencher o Cartão de Respostas. 

6. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem 

autorização e acompanhamento da fiscalização. 

7. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do 

início da prova. 

8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá devolver ao Fiscal a 

prova e o Cartão de Respostas. 

9. Será permitido ao candidato sair com o caderno de prova restando uma hora para o 

termino da prova. 

 

ENFERMAGEM 

 

Questão 1. 

A Política Nacional de Atenção Básica determina as atribuições dos profissionais das equipes de 

atenção básica, que devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício 

de cada uma das profissões. Dessa maneira, considera-se como uma atribuição comum a todos 

os profissionais, exceto: 

a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

b) Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das 

necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação e identificação das necessidades de 

intervenções de cuidado; 

1ª Etapa: Prova Objetiva 



c) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de 

outros agravos e situações de importância local; 

d) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de 

informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a 

análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, 

demográficas e epidemiológicas do território; 

e) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 

fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles. 

 

Questão 2. 

As plantas medicinais e fitoterápicos tem recebido crescente importância como recurso 

terapêutico. Para sua efetiva utilização, torna-se necessário o processamento da planta, no todo 

ou em partes, visando a sua adequação à via e forma de administração, obtendo-se formas 

farmacêuticas de acordo com a possibilidade tecnológica e necessidade para o uso. Dessa 

maneira, quanto as formas farmacêuticas disponíveis, considerando o Caderno de Atenção 

Básica Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção 

Básica, do ano de 2012, numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

1. Pó (  ) Solução de açúcar com elevada concentração, próxima à 
saturação. 

2. Tinturas (  ) Forma farmacêutica obtida após a estabilização, secagem, 
trituração e tamisação da droga, muito utilizada na preparação de 
chás ou adicionada à alimentação. 

3. Chás (  ) Formas líquidas obtidas pela extração a quente com água, 
preparadas para uso imediato a partir de plantas frescas ou 
secas. 

4. Xarope (   ) preparações semissólidas destinadas ao uso externo. Devem 
ser prontamente espalháveis; sua viscosidade plástica pode ser 
controlada por modificações na formulação. 

5. Pastas ( ) Soluções alcoólicas ou hidroalcoólicas dos constituintes 
químicos solúveis das drogas secas, em que o processo extrativo 
ocorre à temperatura ambiente. 

6. Pomadas (  ) Formas semissólidas carregadas de sólidos insolúveis com 
teor acima de 40% p/p, podendo ser do tipo hidrofílica ou 
hidrofóbica. 

 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a seguinte: 

a) 5, 6, 1, 4, 3, 2  

b) 4, 3, 1, 5, 2, 6  

c) 4, 1, 3,  6,  2, 5  

d) 2, 3, 5, 1, 6, 4 

e) 5,1, 6, 2, 3, 4 

 



Questão 3. 

Sr Antônio morador da Vila Rica, área adscrita da equipe I do Condado, busca a unidade para 

realizar uma consulta com o médico devido estar com problemas com uso excessivo de álcool, 

fez várias tentativas de deixar o vício e sem resultados. Relata ao médico que está tendo 

problemas de convívio com sua mulher, filhos e teve uma grande briga com o filho mais velho 

que mora vizinho. Refere ainda que vem sentindo muitas dores nas articulações. Dr Cláudio após 

escutar atentamente o relato do usuário o orienta, medica e pede para ele retornar com uma 

semana. No dia da reunião de equipe expõe o caso e juntos decidem utilizar a clínica ampliada 

como oferta de um novo tratamento, procedendo da seguinte maneira: 

I - Buscam ajuda em outros em outros seguimentos, ao que se denomina de Intersetorialidade; 

reconhecem os limites do conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias de 

cuidados por eles empregadas. 

II - Firmam compromisso radical com o usuário que estar doente, vendo-o de modo singular; 

assumem a responsabilidade sobre o usuário da área adscrita. 

III - Convocam os familiares e o usuário para orientar que eles procurem apoio no CAPS AD. 

IV - Buscam conhecimentos em outros seguimentos e assumem um compromisso ético profundo. 

Está correto as afirmativas 

a) II, III e IV 

b) I, II e IV 

c) I e II 

d) I e III 

e) I e IV 

Questão 4. 

Assinale a alternativa ERRADA: 

a) Na ESF a atenção à saúde centra-se na família, entendida e percebida a partir de seu 

ambiente físico e social, o que leva os profissionais de saúde a entrar em contato com as 

condições de vida e saúde das populações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do 

processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas curativas. 

b) A Longitudinalidade constitui a existência do aporte regular de cuidado pela equipe de 

saúde e seu uso consiste ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua de confiança e 

humanizada entre profissionais de saúde, indivíduos e famílias nos campos da promoção, 

prevenção, cura, cuidado, reabilitação e palidação. 

c) O Primeiro Contato, a Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação, Focalização na 

família, Orientação comunitária e Competência Cultural são atributos da Atenção Especializada 

em Saúde. 

d) O Primeiro contato, a Longitudinalidade, a Integralidade e a Coordenação, São atributos 

essenciais da Atenção Primária a Saúde (APS). 

e) A ESF ao considerar a família como objeto de atenção contempla dois atributos derivados 



da APS: a orientação familiar/comunitária e a competência cultural, que implicam o 

reconhecimento das necessidades familiares em função do contexto físico, econômico e cultural. 

Questão 5. 

Assinale a alternativa CORRETA 

a) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em seu campo de competência, não tem 

responsabilidade em detectar emergências em saúde pública e definir ações de intervenção nos 

territórios e serviços. 

b)  O processo de trabalho da vigilância em saúde aponta para o desenvolvimento de ações 

intersetoriais, visando responder com efetividade e eficácia aos problemas e necessidades de 

saúde da população e de seus contextos geradores. 

c) A programação da Vigilância independe da articulação entre os entes federados estadual 

e municipal. 

d) O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; vigilância da situação de 

saúde; vigilância da saúde do trabalhador e vigilância sanitária, exceto a vigilância ambiental em 

saúde. 

e) A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida apenas no nível de Atenção 

Primária da Saúde. 

Questão 6. 

Coloque V par as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a sequência CORRETA 

(  ) Os CAPS, são serviços que visam substituir os Hospitais psiquiátricos no que tange a 

internação hospitalar. 

(  ) Os SRT, são casas localizadas no espaço urbano para responder às necessidades de 

moradia de portadores de transtornos mentais graves, egressos de hospitais psiquiátricos, 

hospitais de custódia ou em situação de vulnerabilidade. 

(  ) Os CAPS, são serviços de saúde mental abertos destinados a prestar atenção diária a 

pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. 

(   ) São consideradas ações de SM na Atenção Básica: resgatar a singularidade de cada usuário, 

o comprometimento com o tratamento; investir nas potencialidades do ser humano; auxiliar na 

formação de laços sociais e apostar na força do território como alternativa para a reabilitação 

social; substituir o modelo tradicional medicalizante, através da articulação da rede de cuidados 

visando a integralidade do indivíduo. 

(   ) Somente os SRT e os CAPS fazem parte da Rede de Saúde Mental de um município. 

(  ) O cuidar na Saúde Mental deve ser: o mais próximo da rede familiar, social e cultural do 

paciente; através de serviços de saúde mais acolhedores, com possibilidades de criação de 

vínculos. 

(   ) Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação; 

Dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica; Organizar a rede de atenção às pessoas 



com transtornos mentais nos municípios e Promover a reinserção social do indivíduo através do 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários,  são também considerados objetivos dos CAPS  

(   ) O Apoio Matricial; a priorização da SM e a capacitação dos profissionais, a inclusão da Saúde 

Mental no Sistema de Informações da Atenção Básica, são consideradas diretrizes das ações de 

Saúde Mental na Atenção Básica.  

a) V, F, F, V, V, V, V, F 

b) F, V, V, V, F, V, V, V 

c) V, F, F, F, V, F, F, F 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras 

e) Todas as afirmativas são falsas 

Questão 7. 

“A Política de Educação Permanente em Saúde considera as especificidades regionais, a 

superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o 

trabalho em saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de 

educação na saúde”. Diante disto é ERRAD0 afirmar: 

a) A EPS, ao mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana das práticas sendo os 

mais recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se 

em uma necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes em 

atuação conjunta, implicando seus agentes, às práticas organizacionais ás quais se inscrevem os 

atos de saúde. 

b) A EPS está diretamente relacionada ao desejo de mudança de cada profissional, 

permitindo que cada um decida sobre sua necessidade de qualificação, tendo como foco a busca 

de conhecimentos individuais. 

c) EPS pressupõe educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e considera que a 

gestão do conhecimento e gestão do trabalho são processos indissociáveis. 

d) A EPS opera na interação entre os segmentos da formação, atenção, gestão e do controle 

social em saúde. 

e) A educação permanente, como estratégia sistemática e global, pode abranger em seu 

processo diversas ações específicas de capacitação e não o inverso. 

Questão 8. 

O Apoio Matricial é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas 

à integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar (BRASIL, 

2004). Diante da afirmativa é CORRETO afirmar: 

a) O matriciamento em saúde não garante retaguarda especializada a equipe e profissionais 

encarregados da atenção a problemas de saúde. 

b) O apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e 

uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de 



realizar-se clinica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões. 

c) As ações relativas à dimensão assistencial do apoio matricial dizem respeito somente às 

intervenções diretas dos profissionais do NASF com os usuários. 

d) O matriciamento em Saúde da Família implica no planejamento estratégico da atenção, 

coordenando e interligando projetos e funções profissionais, somente nas ações de saúde 

mental. 

e) O apoio matricial não auxilia a equipe de referência a identificar multifatorialmente o que 

está limitando a qualidade de vida do indivíduo em atendimento. 

Questão 9. 

É correto afirmar que a direção do Sistema Único de Saúde será exercida em cada esfera de 

governo pelos seguintes órgãos: 

a) Presidência da República, Governo do Estado e Prefeitura Municipal. 

b)  Ministério da Saúde, Secretaria do Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde 

c) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de 

Saúde 

d) Ministério do Trabalho e Previdência Social, Secretaria do Estado da Saúde e Secretaria 

Municipal de Trabalho e Ação Social 

e) Nenhuma das sentenças acima. 

Questão 10. 

A Política Nacional de Humanização - PNH, instituída no ano de 2003 tem por objetivo qualificar 

práticas de gestão e de atenção em saúde. Diante da afirmativa assinale a alternativa ERRADA, 

em respeito ao Acolhimento em Saúde 

a) É uma forma de relação entre o serviço/usuário com escuta qualificada para desvelar as 

necessidades dos que buscam à assistência para uma produção do cuidado com 

responsabilização, vínculo e compromisso. 

b) Se realiza pelo Método da Tríplice Inclusão de sujeitos e coletivos nos espaços: da 

gestão: na coparticipação das ações; do cuidado:  na corresponsabilidade entre profissionais e 

usuários e da formação: qualificação de recursos humanos. 

c) Concretiza-se no cotidiano das práticas de saúde por meio da escuta qualificada e da 

capacidade de pactuação entre a demanda do usuário e a possibilidade de resposta do serviço. 

d) É considerado um dispositivo exclusivo para Atenção Primária e Secundaria na Saúde. 

e) É um dispositivo para organizar o processo de trabalho, deslocando o eixo principal do 

médico para uma equipe multiprofissional. 

Questão 11. 

A senhora Rosalina, diabética, recebeu a visita da enfermeira em sua residência. Um dos 

objetivos da enfermeira foi orientar sobre os sintomas de hipoglicemia. Assinale a alternativa que 

NÃO corresponde a um desses sintomas.  



a) palidez e tremor.  

b) polidipsia e poliúria.  

c) palidez e sudorese fria. 

d) sudorese fria e palpitação.  

e) tremor e desconforto abdominal.  

Questão 12. 

Considerando a pressão arterial, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa 

CORRETA. 

I - Em um indivíduo adulto a pressão arterial é considerada normal quando está inferior a 

140x90mmHg. 

II – Os locais mais comuns para verificação de pressão arterial são: artéria braquial nos membros 

superiores e artéria poplítea nos membros inferiores. 

III – O manguito deve ser colocado sobre o braço nu, 2 a 2,5cm da fossa antecubital. 

IV – O diafragma do estetoscópio deve ser colocado embaixo do manguito. 

a) As frases  II e III estão corretas 

b) As frases  II e III e IV estão corretas 

c) As frases  I e III estão corretas 

d) As frases  I, II e III estão corretas 

e) As frases  I, III  e IV estão corretas 

Questão 13. 

A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, conforme preconiza a 

Resolução COFEN nº 358/2009, envolvendo, pelo menos, EXCETO: 

a) Resultados alcançados. 

b) Resumo dos dados coletados. 

c) Diagnósticos de enfermagem. 

d) Medicamentos utilizados no tratamento. 

e) Ações ou intervenções de enfermagem realizadas. 

Questão 14. 

Do papel da enfermagem nos cuidados ofertados a população. Marque V se a opção for 

Verdadeira e F se a opção for Falsa. 

(  ) Os profissionais de enfermagem desempenham papéis importantes na prevenção em 

determinadas áreas como a assistência pré-natal, programas de vacinação, saúde e segurança 

ocupacionais, assistência de saúde publica e intervenção precoce. 

(  ) Os enfermeiros em todos os ambientes de trabalhos podem atender as necessidades de 

promoção da saúde dos usuários, quer esteja atuando em serviços de manutenção da saúde, na 

casa do paciente ou na comunidade. 

 (  ) Os cuidados de enfermagem devem ocorrer durante todo o ciclo de vida com tópicos 

voltados para a fase de lactentes, infância, adolescência, idade adulta e idosos. 



 (   ) A promoção de saúde é realizada sobretudo através da educação do paciente, uma função 

independente da enfermagem. 

Marque a opção CORRETA: 

a) V, V, F, F 

b) V, V, V, V 

c) F, F, V, V 

d) F, V, F, V 

e)   F, F, F, F 

Questão 15. 

A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 

e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de 

idade. Assinale a alternativa incorreta: 

a) A Política Nacional e Saúde da Pessoa Idosa foi instituída pela portaria 2958/GM de 19 de 

março de 2005 e busca garantir atenção adequada e digna para população idosa brasileira. 

b) A Promoção do envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral e integrada à saúde 

da pessoa idosa e a implantação de serviços de atenção domiciliar são diretrizes da política 

nacional de saúde da pessoa idosa. 

c) Reconhecer e incorporar as crenças e modelos culturais dos usuários em seus planos de 

cuidado, como forma de favorecer a adesão e a eficiência dos recursos e tratamentos 

disponíveis; 

d) A implantação da caderneta de saúde a pessoa idosa, a elaboração do plano integrado de 

ações de proteção a pessoa idosa SUAS-SUS e o fomento ao acesso e uso racional de 

medicamentos são estratégias da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

e) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitando o critério de risco, o 

provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa e 

o fortalecimento da participação social são diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa. 

Questão 16. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem objetiva orientar as ações e serviços 

de saúde para a população masculina, com integralidade e equidade, primando pela 

humanização da atenção. A presente política enfatiza a necessidade de mudanças de 

paradigmas no que concerne à percepção da população masculina em relação ao cuidado com a 

sua saúde e a saúde de sua família. Considera essencial que, além dos aspectos educacionais, 

entre outras ações, os serviços públicos de saúde sejam organizados de modo a acolher e fazer 

com que o homem sinta-se parte integrante deles. Para os itens abaixo marque V se for 

VERDADEIRO e F se for FALSO e em seguida a opção CORRETA. 



(   ) Vários estudos têm comprovado o fato de que, em relação às mulheres, os homens são mais 

vulneráveis às doenças, sobretudo no que se refere a enfermidades graves e crônicas, alem de 

morrerem mais precocemente. 

(  ) Os homens não evitam o contato com os espaços de saúde, não protelam a procura de 

atendimento, portanto os casos não acarretam maiores problemas e despesas para si e para o 

sistema de saúde. 

(   ) O homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. 

(   ) Os homens tem facilidade em reconhecer suas necessidades. Alem disso, os serviços e as 

estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde do homem quando comparadas as 

ações de saúde para a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. 

a) V, F, V, F 

b) F, V, F, V 

c) F, F, V, V 

d) V, V, F, F 

e) V, F, F, F 

Questão 17. 

Em uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro que atende as grávidas para realização do pré-

natal, precisa estar atento para o esquema de vacinas das gestantes. Abaixo marque a situação 

correta. 

a) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última 

dose há mais de cinco anos, deve receber uma dose de reforço. 

b) Adolescente grávida, deve receber apenas a vacina contra Hepatite B. 

c) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última 

dose há mais de cinco anos, não precisa fazer dose de reforço. 

d) Gestante com vacina dt em dia, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, 

deve refazer o esquema da vacina. 

e) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última 

dose há mais de cinco anos, deverá aguardar mais cinco anos para fazer o reforço. 

Questão 18. 

O planejamento familiar envolve uma tomada de decisão quanto ao direito de ter filhos ou não, 

que se baseia nos seguintes princípios:  

a) Religião e filosofia de vida.  

b) Orientação e integridade física.  

c) Conscientização e liberdade de escolha. 

d) Realização e necessidade genética.  

e) Religião e Integridade física 

 



Questão 19. 

Leia as afirmativas a seguir, que tratam do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

I – Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe, seja enfermeiro ou técnico de 

enfermagem. 

II- Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 

liberdade. 

III- Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e 

assuntos de sua competência, com a finalidade educativa e de interesse pessoal. 

IV- Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu 

exercício profissional a pessoas ou entidades que não sejam obrigadas ao sigilo. 

V- Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na 

condição de docente, enfermeiro responsável ou supervisor. 

São direitos dos profissionais de enfermagem as afirmativas: 

a) I, II e III 

b) I e III 

c) II e IV 

d) II, III e IV 

e) III, IV e V 

Questão 20. 

Conforme exposto no Caderno de Atenção Básica – Prevenção Clínica de Doença 

Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal Crônica (BRASIL, 2006), referente às atribuições e 

competências da equipe de saúde, podemos afirmar que as atividades abaixo competem ao 

enfermeiro, EXCETO: 

a) Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento não 

medicamentoso, adesão e possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o indivíduo ao 

médico, quando necessário 

b) Encaminhar para consultas mensais, com o médico da equipe, os indivíduos não 

aderentes, de difícil controle e portadores de lesões em órgãos alvo (cérebro, coração, rins, 

olhos, vasos, pé diabético, etc.) ou com comorbidades  

c) Desenvolver atividades educativas de promoção da saúde com todas as pessoas da 

comunidade; desenvolver atividades educativas individuais ou em grupo com os pacientes 

hipertensos e diabéticos 

d) Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer a adesão (grupos com 

dislipidemia, tabagistas, obesos, hipertensos e diabéticos) 

e) Encaminhar à unidade de referência secundária os pacientes diabéticos com dificuldade 

de controle metabólico.  

 

 


